
Vær vennlig, les pakningsvedlegget nøye før du bruker DETOXNER® IBS. Ta vare på det, du kan trenge det senere.

DETOXNER® IBS
• Lindrer symptomer på IBS, slike som 

•  Forstoppelse 

•  Diaré 

•  Oppblåsthet

• Renser og avgifter ditt mage- og tarmsystem

• Gjenoppretter en sunn tarmflora

• Naturlig og effektiv

DETTE PAKNINGSVEDLEGGET INNEHOLDER
1.  Hva skal DETOXNER® IBS brukes til?  7.  Er det noen mulige bivirkninger? 

2.  Hva er DETOXNER® IBS?  8.  Når skal jeg ikke bruke DETOXNER® IBS?

3.  Hva inneholder DETOXNER® IBS?  9.  Oppbevaring

4.  Når bruker jeg DETOXNER® IBS?  10.  Innhold

5.  Hva er virkningen av DETOXNER® IBS?  11.  Kontakt-opplysninger

6.  Hvordan bruker jeg DETOXNER® IBS?

1. HVA BRUKES DETOXNER® IBS TIL? 
Det typiske er at Irritabel Tarm Syndrom (IBS) fremstår sent i tenårene eller i tidlig voksen alder og sjelden etter 50 år. Nesten dobbelt så 
mange kvinner som menn lider av IBS. IBS er en kronisk tilstand, og forårsaker smerter i mage- og tarmsystemet, kramper, forstoppelse 
og/eller diaré, tarmgass (luftsmerter) og/eller oppblåsthet. Andre symptomer kan være forandringer i hyppigheten eller tilstedeværelse 
av peristaltikken, en følelse av å ikke kunne kontrollere avføringen og/eller problemer med å få ut avføringen. Et vel-balansert, hydrert 
fordøyelsessystem, er et viktig skritt mot å takle og forebygge oppblomstring og lindre symptomer på IBS. Det er her DETOXNER® IBS 
kommer inn.

Dine tarmer inneholder milliarder av bakterier, både gode og dårlige. Vanligvis er denne tarmfloraen vel balansert. Imidlertid forstyrrer 
IBS denne balansen, tarmenes sammentrekninger blir uregelmessige, tarmenes aktivitet blir forstyrret og det blir også avføringens 
fuktighetsgrad og bevegelighet.

2. HVA ER DETOXNER® IBS?
DETOXNER® IBS er et høykvalitets, bio-aktivt produkt som raskt optimaliserer din tarmfunksjon og lindrer symptomene på IBS. Du kan merke 
effekten av DETOXNER® IBS allerede etter 1 dag.

DETOXNER® IBS er basert på det patenterte 2QR-complex*, en bio-aktiv sammensetning fra planter. 2QR-complex* er unik i sin evne til 
selektivt å nøytralisere skadelige bakterier. Dets prebiotiske ingredienser virker som supermat for de gode tarmbakteriene, idet de stimulerer 
deres vekst og utvikling. Som et resultat, gjenoppretter DETOXNER® IBS balanse i tarmfloraen, justerer og optimaliserer tarmfunksjonen. 
DETOXNER® IBS stimulerer opptaket av viktige næringsstoffer, med en spesiell kombinasjon av fibre (Psyllium og Inulin), som regulerer 
tarmens bevegelser og graden av fuktighet i avføringen. Disse plantefibrene stimulerer også aktiviteten i tarmene og forbedrer konsistensen 
på avføringen.

Mens Irritabel Tarm Syndrom forårsaker mye ubehag og besvær, skader det ikke tarmene permanent. For å kunne håndtere dette syndromet,  
som for de aller fleste er en kronisk tilstand, selv om symptomene sannsynligvis til tider vil være verre for så å bli bedre eller til og med 
forsvinne helt, i en periode, kan noen kontrollere symptomene med diet og livsstil.

3. HVA BESTÅR DETOXNER® IBS AV?
En eske DETOXNER® IBS består av 5 poser (DETOXNER®-mix) og 20 brusetabletter (DETOXNER®-drink). DETOXNER®-mix pulver inneholder 
en høypotent miks av 2QR-complex*, Frukto-oligosakkarider, Psyllium og Inulin. DETOXNER®-drink brusetabletter inneholder 2QR-complex*, 
Frukto-oligosakkarider og Inulin.

*2QR-complex er en ny og patentert ingrediens som består av naturlige polysakkarider (galactoarabinan polyglucoronic acid crosspolymer).

4. NÅR SKAL JEG BRUKE DETOXNER® IBS?
DETOXNER® IBS er ment å brukes for å lindre symptomer på irritabel tarm. Den er ment for voksne og barn 16+, som er plaget med 
IBS. DETOXNER® IBS er et naturlig produkt til bruk når som helst dine symptomer på IBS forsterker seg. Vi anbefaler at du ikke bruker 
DETOXNER® IBS mere en 30 dager i strekk, for at tarmfloraen og tarmsystemet skal fungere på egen hånd uten hjelp av DETOXNER® IBS.

5. HVILKEN VIRKNING HAR DETOXNER® IBS?
Effekten av DETOXNER® IBS kan du merke allerede den første dagen:
• DETOXNER® IBS aktiviserer tarmens bevegelser (peristaltikken)
• DETOXNER® IBS korrigerer og optimaliserer den naturlige tarmfloraen
• DETOXNER® IBS regulerer fuktighetsbalansen og avføringen
• DETOXNER® IBS øker opptaket av næringsstoffer 

Det er flere indikatorer på denne effekten når du bruker DETOXNER® IBS. Ikke alt du merker er like behagelig. De er imidlertid knyttet til den 
utrensende effekten av tarmsystemet og er midlertidige.

DETOXNER® IRRITABEL TARM SYNDROM

5-DAGERS PROGRAM 1-DAGS «BOOST»

• Symptomer som forstoppelse, diare, oppblåsthet
• Uregelmessig og/eller stresset livsstil
• Dårlige spise- og drikkevaner
• Stress som påvirker ditt mage- og tarmsystem
• Forstyrret balanse i mage og tarm, f.eks. på grunn av 

fremmed mat ved reiser

• Dagen etter et tungt måltid
• Dagen etter å ha spist noe som du ikke tålte
• Dagen etter å ha drukket mye alkohol
• Dersom du får uregelmessig avføring
• Hver gang du ganske enkelt ønsker å gi ditt mage- og 

tarmsystem litt ekstra hjelp

Annerledes lukt på avføringenØkende tarmgass (luft i magen) Økende aktivitet i tarmene Positiv forandring i konsistensen 
på avføringen



8. NÅR BØR JEG IKKE BRUKE DETOXNER® IBS?
• Dersom du er allergisk mot noen av ingrediensene
• Dersom du er laktose intolerant
• Dersom du får plutselige magesmerter
• Dersom du får vage magesmerter og det er en risiko for perforert tarm
• Dersom du lider av akutt betente tarmer (Ulcerøs Kolitt eller Crohn’s sykdom)
• Dersom du lider av en eller annen sperring i tarmene
• Dersom du nylig har gjennomgått en tarm-operasjon
• Dersom du er et barn under 16 år 

Kontraindikasjoner ved bruk av medisiner

Vi råder deg til å la det gå minst to timer mellom inntak av medisiner og DETOXNER IBS (Mix eller Drink).
DETOXNER IBS kan endre tiden det tar å passere gjennom tarmene og kan derfor influere på opptaket av medisiner og andre stoffer.

Til deg som har diabetes

Rådfør deg med din lege før du tar tilskudd med fiber, da din dose av diabetes medisin kan måtte justeres. Pasienter med diabetes kan måtte 
justere deres medisinering fordi DETOXNER® IBS kan influere på opptaket av glukose.

Graviditet og amming

Ingen kjente kontraindikasjoner. Imidlertid, anbefaler vi kvinner som er gravide og kvinner som ammer, å rådføre seg med sin lege før de tar 
DETOXNER® IBS.

9. OPPBEVARING
Oppbevares ved romtemperatur (10-25 grader Cº), i original forpakning som beskytter ingrediensene mot fuktighet og lys. Ikke bruk etter 
utløpsdato. Oppbevares utilgjengelig for barn.

10. INNHOLD
• 5 poser à 9 g
• 20 brusetabletter à 4,2 g
• Bruksanvisning 

11. KONTAKT-OPPLYSNINGER

6. HVORDAN BRUKER JEG DETOXNER® IBS?
DETOXNER® IBS er et 5-dagers program. I 5 dager starter du din dag med et glass DETOXNER®-mix, på tom mage. I løpet av hver dag i de 
samme 5 dagene, drikker du 4 DETOXNER®-drinks..

For å få mest ut av ditt 5-dagers program: 
• Drikk mye vann (1,5 l pr. dag)
• Sørg for tilstrekkelig fysisk aktivitet
• Unngå alkohol, kaffe og kjøtt

NB! For optimal tarmfunksjon er det viktig å drikke nok vann, 1,5 l pr. dag, og å sørge for å ha tilstrekkelig fysisk aktivitet. Dette er spesielt 
viktig når du gjennomfører DETOXNER® IBS. Vi anbefaler også at du unngår alkohol, kaffe og kjøtt.

7. ER DET NOEN BIVIRKNINGER?
• Forstoppelse kan forekomme dersom du ikke drikker nok vann.
• Fibrene i DETOXNER® IBS vil blande seg med innholdet i din mage og tarm og absorbere vann. Dersom du drikker nok vann, 1,5 l pr. 

dag, vil du opprettholde fuktighetsbalansen. Magen din kan føles full, men det vil naturlig avta.
• Noen vil også oppleve en lett hodepine. Dette vil også avta. 

Dersom du får plager som vedvarer, søk lege.

!

DETOXNER®-mix: DETOXNER®-drink:

Tøm en pose pulver i et glass

Fyll glasset med vann eller
fruktjuice og rør godt

Drikk umiddelbart, etterfulgt av
et ekstra glass med vann eller juice

Løs opp en brusetablett
i et glass vann

Drikk umiddelbart
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