
מסייע בשיקום פעילות המעי לסובלים מתסמונת מעי רגיז

 מסייע להקלה ומניעה של תסמינים, כגון: שלשול כרוני  

   או חוזר, לחץ וכאב בבטן, נפיחות וגזים

 ללא תופעות לוואי ידועות*

המידע מיועד לצוות מקצועי בלבד | המוצר הינו אביזר רפואי | יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש
 *למרות שלא ידוע על תופעות לוואי, מומלץ שלא להשתמש במוצר זה במהלך היריון או בחודשי ההנקה הראשונים,

אלא אם ניתנה הוראה אחרת ע"י איש מקצוע מתחום הרפואה.

 קחו ג'לסקטן!
? המעי
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ג'לסקטן® 

 מסייע בשיקום פעילות המעי במטופלים הסובלים משינויים על 

רקע תסמונת מעי רגיז )IBS(, רגישות-יתר של המעי או לאחר 
נטילת תרופות מסוימות.

 מקל ומונע תסמינים, כגון: שלשול כרוני או חוזר, לחץ וכאב בבטן, 

נפיחות וגזים.

מכיל: 

קסילוגלוקן- 

 פוליסכריד מסועף בעל תצורה המעניקה לג'לסקטן מבנה 

מולקולרי 'דמוי מוצין' המאפשר היצמדות לרירית המעי 
.2)mucoadhesive(

 פועל בדרכי העיכול כחומר מגן )מחסום ביולוגי( המונע כניסת 

פתוגנים, רעלנים וחיידקים דרך הצמתים ההדוקים )TJ(, מה 
שמסביר את תכונותיו נוגדות השלשול3. 

-)XOS( קסילו-אוליגוסכרידים

פרה-ביוטיקה המאפשרת מאזן מיקרוביוטה תקין4.

עליה בחדירות האפיתל בנוכחות פתוגן1

שיקום החדירות הפיזיולוגית של האפיתל6
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הוראות שימוש: 
 1-2 כמוסות, בהתאם לחומרת התסמינים, פעמיים ביום 

)בבוקר לפני ארוחת הבוקר ובערב לפני ארוחת הערב( 
במשך 2 עד 4 שבועות. ניתן להמשיך בנטילה לפי הצורך.

 ניתן ליטול מוצר זה במקביל לטיפול תרופתי.

 לא ידוע על תופעות לוואי.* 

ג'לסקטן® 
 אביזר רפואי, המסייע בשיקום פעילות המעי על רקע 

.)IBS( תסמונת מעי רגיז

 מסייע להקלה ומניעה של תסמינים, כגון שלשול כרוני

או חוזר, לחץ וכאב בבטן, נפיחות וגזים.
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*למרות שלא ידוע על תופעות לוואי, מומלץ שלא להשתמש במוצר זה במהלך היריון או בחודשי ההנקה הראשונים,

אלא אם ניתנה הוראה אחרת ע"י איש מקצוע מתחום הרפואה.  


