
 

DETOXNER® MANUTENÇÃO
• Ajuda a aliviar os sintomas do Síndrome do Intestino Irritável, como: 

•  Obstipação  
•  Diarreia  
•  Sensação de inchaço  
•  Flatulência 

• Purifica os intestinos 
• Restaura a flora intestinal
• Natural e eficaz

O QUE CONTÉM ESTE FOLHETO:
1.  Para que é utilizado DETOXNER® MANUTENÇÃO?  7.  Efeitos adversos possíveis
2.  O que é DETOXNER® MANUTENÇÃO?  8.  Em que situações não devo utilizar
3.  O que contém DETOXNER® MANUTENÇÃO?  o DETOXNER® MANUTENÇÃO?
4.  Quando devo utilizar DETOXNER® MANUTENÇÃO?  9.  Condições de conservação
5.  Quais os efeitos de DETOXNER® MANUTENÇÃO  10.  Conteúdo da embalagem
6.  Como utilizar DETOXNER® MANUTENÇÃO?  11.  Contactos 

1. PARA QUE É UTILIZADO O DETOXNER® MANUTENÇÃO?
Por norma, o Síndrome do Intestino Irritável (SII) surge no final da adolescência ou no início da idade adulta e, raramente, 
após os cinquenta anos. O SII é duas vezes mais comum em mulheres do que em homens.

O SII é uma condição crónica, que causa dor abdominal, cólicas, obstipação e/ou diarreia, flatulência e/ou inchaço. Outros 
sintomas podem incluir alterações na frequência ou consistência das fezes, vontade incontrolável em defecar ou dificuldade 
na passagem das fezes. Um trato intestinal hidratado e equilibrado é fundamental para controlar e prevenir o surgimento de 
crises e aliviar os sintomas do SII. E é aqui que entra o DETOXNER® MANUTENÇÃO.

O intestino contém biliões de bactérias. Algumas destas bactérias têm funções benéficas e promovem uma flora intestinal 
saudável, enquanto que outras podem afetar o seu equilíbrio. Habitualmente, a flora intestinal está equilibrada. No entanto, o 
SII perturba o equilíbrio: os movimentos intestinais tornam-se irregulares, a sua atividade intestinal é afetada, assim como o 
nível de hidratação das fezes e a própria defecação. 

2. O QUE É DETOXNER® MANUTENÇÃO?
DETOXNER® MANUTENÇÃO é um produto bioativo de alta qualidade que otimiza rapidamente a função intestinal, 
normalizando eventuais distúrbios de forma eficaz.

DETOXNER® MANUTENÇÃO é baseado no 2QR-complex* patenteado, um composto bioativo derivado de plantas. O 2QR-
complex* é único na sua capacidade de neutralizar seletivamente bactérias nocivas. Os seus ingredientes prébióticos 
atuam como um substrato para as bactérias que promovem a flora intestinal saudável, potenciado o seu desenvolvimento 
e crescimento. Assim, DETOXNER® MANUTENÇÃO restaura a flora intestinal, equilibrando e otimizando a função intestinal. 

Adicionalmente, DETOXNER® MANUTENÇÃO estimula a absorção de nutrientes essenciais, através de uma combinação de 
fibras (Psyllium e Inulina), que regulam o peristaltismo intestinal e o nível de hidratação das fezes. Estas fibras de origem 
vegetal, também estimulam a atividade do intestino e melhoram a consistência das fezes.

Apesar de todo o desconforto associado ao SII, não há dano permanente para o intestino. Ainda assim, regra geral, o SII 
é uma condiçao crónica cuja sintomatologia varia entre períodos de agudização e outros em que se verificam melhorias 
significativas ou até completa regressão dos sintomas.  Um estilo de vida saudável é fundamental para controlar o SII. O 
DETOXNER® MANUTENÇÃO ajuda a aliviar os sintomas do SII.

3. O QUE CONTÉM DETOXNER® MANUTENÇÃO?
Uma caixa de DETOXNER® MANUTENÇÃO contém 15 saquetas DETOXNER®. As saquetas DETOXNER® contêm uma 
concentração elevada de 2QR-complex*, frutooligossacáridos, psyllium e inulina. O 2QR-complex* é um ingrediente 
patenteado que consiste na combinação de polissacarídeos naturais (arabinogalactano, polímero cruzado do ácido 
poliglucurónico).

4. QUANDO DEVO UTILIZAR O DETOXNER® MANUTENÇÃO?
DETOXNER® MANUTENÇÃO destina-se a aliviar os sintomas do Síndrome do Intestino Irritável (SII). Destina-se a adultos e 
crianças com idade superior a 16 anos com SII ou que apresentem sintomas associados ao SII. DETOXNER® MANUTENÇÃO é 
um produto natural para utilização regular. Recomendamos que não tome DETOXNER® MANUTENÇÃO durante mais de 30 
dias consecutivos para permitir que a flora intestinal e o sistema gastrointestinal se reequilibrem naturalmente, mesmo na 
ausência da toma do DETOXNER® MANUTENÇÃO.

5. QUAIS OS EFEITOS DO DETOXNER® MANUTENÇÃO?
Os efeitos do DETOXNER® MANUTENÇÃO podem ser sentidos desde o primeiro dia de utilização:
• Ativa os movimentos intestinais (peristaltismo)
• Equilibra e otimiza a microflora natural;
• Regula o balanço hídrico e a defecação;
• Favorece a absorção de nutrientes.
Existem vários indicadores destes efeitos aquando da utilização de DETOXNER® MANUTENÇÃO. Nem todos os sintomas são 
agradáveis. No entanto, estão ligados ao efeito purificador do sistema intestinal e são meramente temporários (durante a 
duração do programa de tratamento).

DETOXNER®  MANUTENÇÃO 

MANUTENÇÃO • 30 DIAS

Alterações no odor das fezesAumento da flatulência durante os 
primeiros dias de utilização

Dejeções mais frequentes Mudança positiva na consistência 
das fezes

Leia atentamente este folheto antes de começar a utilizar o DETOXNER® MANUTENÇÃO. Conserve este folheto.



Informação para diabéticos:
Consulte o seu médico antes de tomar suplementos com fibras, pois a sua medicação para a Diabetes poderá necessitar de 
ser ajustada. DETOXNER® MANUTENÇÃO pode influenciar os níveis de glicose.

Gravidez e amamentação
Recomendamos que, durante a gravidez ou amamentação, consulte um médico antes de tomar DETOXNER® MANUTENÇÃO.

9. CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
Conserve à temperatura ambiente (10-25°C), na embalagem original que protege os ingredientes da humidade e da luz. Não 
utilize após o prazo de validade impresso na embalagem e nas saquetas. Mantenha DETOXNER® MANUTENÇÃO fora da vista 
e do alcance das crianças.

10. CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• 15 saquetas  (4.5 g) 
• Folheto informativo

11. CONTATOS

6. COMO UTILIZAR DETOXNER® MANUTENÇÃO?
Tome 1 saqueta de DETOXNER® MANUTENÇÃO, a cada dois dias, em jejum.
Para tirar o máximo benefício do seu programa DETOXNER® MANUTENÇÃO:
• Beba bastante água (1,5 litros por dia)
• Pratique exercício regularmente 

Modo de utilização Bebida DETOXNER®:

7. EFEITOS ADVERSOS POSSÍVEIS
• Pode ocorrer obstipação se não adicionar água suficiente. As fibras do DETOXNER® MANUTENÇÃO misturam-se com o 

conteúdo do seu intestino e têm a capacidade de absorver água. A ingestão de água mantém os níveis de hidratação. 
Beber bastante água (1,5 litros por dia) ajudará a restaurar e manter o equilíbrio hídrico.

• Pode sentir inchaço abdominal. Essa sensação irá desaparecer naturalmente. 
• Algumas pessoas podem sentir dores de cabeça ligeiras. Este sintoma também irá desaparecer.

Em caso de ausência de melhorias ou agravamento dos sintomas, consulte o seu médico.

8. EM QUE SITUAÇÕES NÃO DEVO UTILIZAR O DETOXNER® MANUTENÇÃO? 
• Se é hipersensível a qualquer um dos ingredientes
• Se sentir dor abdominal repentina
• Se sentir dor abdominal vaga ou se houver risco de perfuração intestinal
• Se sofrer de doença inflamatória intestinal aguda (como colite ulcerosa ou doença de Crohn)
• Se sofrer de obstrução intestinal
• Se foi intervencionado ao intestino
• Se tem idade inferior a 16 anos 

DETOXNER® MANUTENÇÃO e outros medicamentos
Recomenda-se um intervalo mínimo de 2 horas entre a toma de DETOXNER® MANUTENÇÃO e a toma da medicação. 
DETOXNER® MANUTENÇÃO pode alterar o tempo de passagem intestinal e afetar a absorção de medicamentos e outras 
substâncias. !

Todas as questões acerca deste produto devem ser enviadas ao distribuidor. Para obter mais informações sobre a 
DETOXNER® MANUTENÇÃO, visite www.detoxner.pt. DETOXNER® MANUTENÇÃO é um dispositivo médico.
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Leia atentamente este folheto antes de começar a utilizar o DETOXNER® MANUTENÇÃO. Conserve este folheto.
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15X
Esvazie o conteúdo de uma 
saqueta num copo

1 2 3

Dissolva o conteúdo de uma 
saqueta num copo de água 

Consuma imediatamente, 
seguido de um copo extra 
de água


