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- Yksi tabletti sisältää: 
Kalsiumkarbonaatti 844 mg 
Proteaasi A.oryzae 15 000 HUT 
Amylaasi A.oryzae 2 500 DU 
Glukoamylaasi A.niger 0,75 AGU 
Proteaasi A.niger 40 SAPU 
Invertaasi S.cerevisiae 250 SU 
Diastaasi A.oryzae 3 000 DP° 
Lipaasi C.rugosa 84 FIP 
Proteaasi B.subtilis 2 600 PC 
Lipaasi R.oryzae 8 FIP 
Lipaasi A.niger 8 FIP 
 

- Pakkauksessa 32 tablettia 
- Vadelmanmakuinen purutabletti 
- Makeutettu fruktoosilla 
- Gluteeniton ja vähälaktoosinen 
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ELIVON UUSI RUOANSULATTAJA PLUS VATSAHAPPOJEN TASAAJA HELPOTTAA ÄRTYNYTTÄ VATSAA  
 
Kotimaisen Elivon uutuus, Ruoansulattaja Plus Vatsahappojen tasaaja rauhoittaa kesän juhlien, grillikauden herkkujen, 
lomamatkojen sekä arkisen kiireen ärsyttämää vatsaa. Ongelmat eivät yleensä johdu ruoansulatuskanavan rakenteellisista 
häiriöistä, vaan niiden taustalla on vaaraton, niin sanottu toiminnallinen ruoansulatusvaiva. Sen aiheuttajana ovat muun 
muassa runsas teollisesti valmistetun tai rasvaisen ruoan nauttiminen, epäsäännölliset elämäntavat sekä stressi. 
Vadelmanmakuinen purutabletti sisältää ruoansulatusentsyymejä, jotka pilkkovat rasvoja, hiilihydraatteja ja proteiineja 
sekä vatsalaukun liikahappoisuutta neutraloivaa kalsiumkarbonaattia. Apteekeista saatava ravintolisä soveltuu 
ruoansulatusvaivojen itsehoitoon.  
 
 Väärä ruokavalio ja epäsäännöllinen elämäntyyli ärsyttävät vatsaa 
 Ruoansulatusvaivoista kärsii hieman yli viidennes aikuisväestöstä1. Tavallisimpia oireita 

ovat happovaivat, vatsan polttelu ja turpoaminen, kipu, ilmavaivat sekä suolentoiminnan 
vaihtelut, kuten ummetus tai ripuli. Ruoansulatusta edistävien entsyymien vähäisyys 
ruoansulatuskanavassa aiheuttaa sen, että ravinto ei sula, ja se jää kuormittamaan 
suolistoa. Elimistön entsyymituotannon heikentymisen syitä voivat olla muun muassa 
pääasiassa teollisen ruoan nauttiminen, ikääntyminen, huonosti pureskeltu ravinto, 
nautintoaineet, epäsäännölliset elämäntavat, stressi sekä sairaudet, leikkaukset tai 
vammat. 

 
 Ruoansulatusvaivat ja liikahappoisuus kuriin  
 Elivo Ruoansulattaja Plus Vatsahappojen tasaaja sisältää ruoansulatusta edistäviä 

entsyymejä sekä kalsiumkarbonaattia. Ruoansulatusentsyymien tehtävänä on pilkkoa 
ravinnon hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvaa imeytymiskelpoiseen muotoon. 
Keskeytymättömän ruoansulatuksen varmistavat valmisteen entsyymit, muun muassa 
proteaasit, amylaasi, glukoamylaasi, invertaasi, diastaasi sekä lipaasit.  

 
 Kalsiumkarbonaatti on antasidi, joka neutraloi vatsalaukun liikahappoisuutta. Se helpottaa 

närästystä, vatsan polttelua ja täysinäisyyden tunnetta. Närästys ja happamat röyhtäisyt 
johtuvat vatsalaukun sisällön vuotamisesta ruokatorveen vatsalaukun paineen kasvaessa. 
Närästystä voivat aiheuttaa liiallinen syöminen, juominen tai ylipaino. Vatsalaukun ja 
ruokatorven ärsytystila tuntuu usein epämiellyttävänä poltteena rintalastan takana.  

 
 Vadelman makuinen Elivo Ruoansulattaja Plus Vatsahappojen tasaaja -purutableti on 

makeutettu fruktoosilla. Tuote on gluteeniton ja vähälaktoosinen, eikä se sisällä 
eläinperäisiä tuotteita.  

 
Tuotetiedot:  Elivo Ruoansulattaja Plus Vatsahappojen tasaaja, 32 kapselia, hinta noin 11,00 € 

Lisätietoja: Tamro Apteekkiryhmä, www.tamro.fi ja www.elivo.fi 
Tuoteryhmäpäällikkö Tarja Erholtz, puh. 020 445 4617, gsm 040 759 4884, tarja.erholtz@tamro.com 

Jälleenmyynti: Apteekit 

Kuluttajatiedustelut: Tamro Suomi, puh. 020 445 11 

Viestintä: PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. 09 170 070 
Hanna Johnson, hanna.johnson@promode.fi / tiedotus ja kuvamateriaali 
Jarna Tikkanen, jarna.tikkanen@promode.fi / tuotenäytteet 
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Tamro Suomi on Suomen johtava lääkkeiden ja terveyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden jakelija ja palveluiden tuottaja. Tamro myös 
markkinoi apteekkien ja luontaistuotekauppojen valikoimiin kuuluvia laadukkaita tuotteita. Tamro Suomen liikevaihto on noin 700 
miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 370. Tamro Suomi kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on yksi Euroopan johtavista lääkejakelijoista. 
Lisätietoja: www.tamro.fi 


