Durere abdominală?

Spasme?
Este necesar
imediat un
antispasmodic
natural, sigur!

Durere abdominală – cea mai comună durere și
cel mai frecvent motiv de consultație în medicina
primară
Jumătate din pacienți cu descoperiri „nespecifice”
(gastroenterită)
Cealaltă jumătate din pacienți – boli mai grave
care necesită investigații detaliate
Afectează aproape fiecare persoană o
dată în viață, indiferent de vârstă, sex
și context social.
Brewer RJ, Golder GT, Hitch DC, et al.: Durere abdominală: O analiză pe 1.000 de cazuri consecutive într-o unitate de urgență a unui
spital universitar. Am J Surg. 131:219-223 1976

Diferite cauze ale durerii abdominale
CUADRANTUL
SUPERIOR DREPT
• Ficat
• Vezică biliară
ZONA PERIOMBILICALĂ
• Intestine
• Peritoneu
CUADRANTUL
INFERIOR DREPT
• Apendice
• Cec
• Organe urogenitale

EPIGASTRU
• Esofag
• Stomac
• Inimă
CUADRANTUL
SUPERIOR STÂNG
• Splină
• Pancreas
CUADRANTUL
INFERIOR STÂNG
• Rectosigmoid
• Organe urogenitale

De ce simțim spasme abdominale dureroase?
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Descoperă acum “No-spa” natural care vă eliberează de spasme și durere prin acțiune directă!

Ulei
esențial
de mentă

Ulei
esențial de
fenicul

Ulei esențial
de mentă
Antagonist de canal de calciu care conduce la
relaxarea mușchilor netezi
Agonist de receptor k-opioid care modulează durerea
viscerală abdominală
Proprietăți anti-inflamatorii
Proprietăți antagoniste serotonergice (5-HT3)
Proprietăți analgezice – care acționează direct asupra
nervilor TRPM8
Hills, J.M. & Aaronson, P.I. Mecanismul acțiunii uleiului de mentă asupra mușchilor netezi gastrointestinali. O analiză care utilizează electrofiziologia cu clemă de plasture și farmacologia
țesuturilor izolate la iepuri și porcușori de guineea. Gastroenterologie 101, 55-65 (1991)
Galeotti, N., Di Cesare Mannelli, L., Mazzanti, G., Bartolini, A. & Ghelardini, C. Mentol: un compus analgezic natural, Neurosci. Lett. 322, 145-148 (2002)
Juergens, U. R., Stober, M. & Vetter, H. Activitatea anti-inflamatoare a L-mentolului comparativ cu uleiul de mentă la monocitele umane in vitro: o nouă perspectivă pentru utilizarea sa
terapeutică în bolile inflamatorii, Eur. J. Med. Red. 3, 539-545 (1998)
Walstab, J. et al. Mentolul și boldina compuși naturali sunt antagoniști ai receptorilor 5-HT3 umani: implicații ale tratării bolilor gastrointestinale. Motilitate și neurogastroenterologie. 26,
810-820 (2014) Liu, B. et al. TRPM8 este principalul mediator al analgeziei induse de mentol a durerii acute și inflamatorii. Durere 154, 2169-2177 (2013)

Antispasmodic pe bază de plante
dovedit clinic

Număr de subiecți

Număr de subiecți care au experimentat îmbunătățiri ale simptomelor digestive
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MAI PUȚINE DURERI
DE STOMAC

MAI PUȚINE
BALONĂRI

FRECVENȚĂ REDUSĂ
A SCAUNELOR

PLACEBO (CAPSULĂ FALSĂ)

MAI PUȚINE SUNETE
INTESTINALE

110 studii confirmă
că mentolul induce
relaxarea mușchilor
netezi circulari ai
colonului uman prin
inhibarea directă a
contractilității prin
blocarea influxului
Ca2+ prin canalele
Ca2+ tip L ale
sarcolemei.

FLATULENȚĂ MAI
REDUSĂ

CAPSULĂ CU ULEI DE MENTĂ (SPASMOIL)

Khanna R, MacDonald JK, Levesque BG. Ulei de mentă pentru tratarea sindromului de intestin iritabil: o revizuire sistematică și meta-analiză. J Clin Gastroenterol 2014;48:505-12.

Inclus în
recomandările FDA

Katy E. Trinkley. Controlul medicației pentru sindromul intestinului iritabil. Digestie 2014;89:253-267

Uleiul de mentă
este inclus în
TOP 3 remedii
pentru controlul
Sindromului de
Intestin Iritat (SII)!
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Asociația medicală americană a
gastroenterologilor (ACG) recomandă uleiul
de mentă ca antispasmodic de primă linie
pentru tratarea SII.
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Ulei
esențial de

reglează motilitatea mușchilor netezi ai intestinului
ajută la reglarea contracțiilor intestinului subțire și contribuie la
eliminarea gazelor
reduce sensibilitatea la stimuli dureroși
stăpânește activitatea antispasmodică
Shamkant B. Badgujar. Foeniculum vulgare Mill: O revizuire a aplicației botanice, fitochimice, farmacologice, contemporane și a toxicologiei. Biomed Res Int. 2014:842674 (2014)

cea mai sigură și mai eficientă opțiune pentru
tratarea spasmelor și durerii abdominale!
Contracții
anormale

Relaxarea
mușchilor netezi
Na+

Ca2+

TRPM8
Mentol

Blocada canalului
de calciu
Agonist TRPM8

Sistem imun
modulat

Anti-inflamator

Senzație viscerală
modulată
Agonist TRPA 1

B.P. Chumpitazi. Articolul revizuit: efectele fiziologice și siguranța uleiului de mentă și
eficiența acestuia asupra sindromului de intestin iritabil și a altor afecțiuni funcționale. Ter.
farmacol aliment 2018;47:738-752

Antimicrobian/
Antifungic
Microbiom afectat

Ca2+

este cel mai economic și sigur
produs pentru SII
SII-D

Simptomele SII

Imbolduri de mișcări
intestinale
Durere sau disconfort
abdominal
Gaze
Scaune subțiri, scaune
frecvente
Amețeală

SII-C
Constipare frecventă
Durere
abdominală
Balonare și/sau gaze
Scaune rare

este cel mai economic și sigur
produs pentru SII
SII-D

Simptomele SII

Imbolduri de mișcări
intestinale
Durere sau disconfort abdominal
Gaze
Scaune subțiri,
scaune frecvente
Amețeală

SII-C
Constipare
frecventă
Durere
abdominală
Balonare și/sau
gaze
Scaune rare

Ușor de utilizat

Luați 1 capsulă de 3 ori pe zi pe cale orală
Cu 1 oră înainte de masă cu un pahar de apă

Atenție! A se înghiți, a nu se mesteca.

3x

Doar beneficii pentru pacientul care ia
SPASMORAPID
Spasmoil conține uleiuri esențiale de înaltă calitate –
ulei esențial de mentă și ulei esențial de fenicul.
Ingredientele active pe bază de mentă – 1-mentol și
salicilat de metil au acțiune antispasmolitică asupra
mușchiului neted al tractului intestinal
Uleiul esențial de fenicul ajută la relaxarea
mușchilor netezi ai tractului intestinal prin
susținerea transportului gazelor excesive

Analog No-spa natural cu acțiune directă asupra
mușchiului neted – eliberarea de spasme și dureri
Administrare sigură cu efecte adverse neglijabile
sau fără efecte adverse comparativ cu
medicamentele analogice sintetice
Un remediu eficient și fiabil din
ingrediente naturale împotriva
durerii abdominale și a balonării

este dezvoltat pentru eliberarea imediată
de spasme abdominale dureroase
Cumpărați acum propriul
„No-spa” natural!

