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Uusi itsehoitotuote DETOXNER® IBS palauttaa suoliston tasapainon ja 
helpottaa ärtyvän suolen oireita 
 
Taloustutkimuksen tuoreen tutkimuksen* mukaan joka kolmas suomalainen kärsii 
vatsavaivoista useamman kerran viikossa. Yleisimpiä oireita ovat ilmavaivat ja vatsan 
turvotus. Uutuustuote DETOXNER® IBS on luonnollinen tuote, joka optimoi suolen toimintaa ja 
helpottaa nopeasti ärtyvän suolen oireyhtymän oireita. Tuotteen tärkein vaikuttava ainesosa 
on bioaktiivinen 2QR-kompleksi. DETOXNER® IBS nautitaan viiden päivän kuurina. 
 
Noin joka kymmenes suomalainen kärsii ärtyvän suolen oireyhtymästä (IBS). Ärtyvän suolen 
oireyhtymä on krooninen tila, jonka oireita voivat olla esimerkiksi vatsakrampit, ummetus, ripuli, 
ilmavaivat, turvotus tai hallitsematon ulostamisen tarve. Ärtyvän suolen oireyhtymä häiritsee suolen 
tasapainoa: suolen toiminnasta tulee epäsäännöllistä ja kosteustasapaino sekä ulosteen ohjaus 
häiriintyvät.  
 
Luonnollinen helpotus vatsaoireisiin 
 
DETOXNER® IBS on bioaktiivinen tuote, joka optimoi suolen toimintaa ja lievittää nopeasti ärtyvän 
suolen oireyhtymän oireita. Tuotteen vaikutus perustuu patentoituun 2QR-kompleksiin, joka on 
bioaktiivinen, kasviperäinen yhdiste. Tämä luonnollinen polysakkaridikompleksi on peräisin Aloe 
Barbadensis -kasvista. 2QR-kompleksi-polysakkaridit estävät haitallisia bakteereja kiinnittymästä ja  
muuttavat ne harmittomiksi. Tämän lisäksi tuote auttaa arvokkaiden ravintoaineiden imeytymistä, 
sillä se sisältää kuitua (psyllium), joka säätelee suolen toimintaa.  
 
– 2QR-kompleksilla on ainutlaatuinen kyky neutralisoida haitallisia bakteereja. Tuotteen prebioottiset 
ainesosat frukto-oligosakkaridi ja inuliini toimivat ”voimaruokana” hyödyllisille bakteereille tukien 
niiden kehitystä ja kasvua. Tämän seurauksena tuote palauttaa suoliston tasapainon ja optimoi suolen 
toimintaa. Sitä voi siis hyvin suositella ärtyvän suolen lisäksi monenlaisten epämääräisten 
ruansulatushäiriöiden hoitoon, kertoo Annika Auramo Sirowa Helsingistä, joka vastaa DETOXNER® 
IBS:n myynnistä ja markkinoinnista Suomessa.  
 
Ärtyvän suolen oireyhtymä rajoittaa arkista elämää 
 
Taloustutkimuksen tuoreen selvityksen mukaan erityisesti he, joilla on diagnosoitu ärtyvän suolen 
oireyhtymä (9 %) kokevat, että vatsavaivat rajoittavat normaalia elämää (diagnosoitu 63 %, muut 31 
%). Myös vatsavaivoista johtuvat hankalat tilanteet korostuvat erityisesti IBS-potilailla. Lähes kolme 
neljästä (73 %) diagnoosin saaneista on kokenut hankalia tilanteita esimerkiksi äkillisen ulostamisen 
tarpeen takia.  
 
– IBS on kiusallinen, arkielämää rajoittava ja hankaloittava vaiva.  Se on myös hyvin yksilöllinen ja 
oireet vaihtelevat melko laajasti. Oireiden hallitseminen edellyttää elintapojen ja ruokavalion 
korjaamista ja hoitoa, mutta se ei epämukavista oireista huolimatta vahingoita suolistoa pysyvästi. 
Oireita voi lievittää nyt Suomeen lanseerattavalla luonnollisella DETOXNER® IBS -itsehoitotuotteella, 
joka palauttaa suoliston tasapainon ja tuo nopeaa helpotusta oireisiin. DETOXNER® IBS on saanut 
erittäin positiivisen vastaanoton muissa Euroopan maissa, ja olemme iloisia, että se on nyt myös 
suomalaisten IBS-potilaiden saatavilla, sanoo Auramo. 
 



 
Yksi DETOXNER® IBS -pakkaus sisältää 5 annospussia (DETOXNER®-mix), ja 20 
poretablettia (DETOXNER®-drink). Sekä annospussissa että poretabletissa on 
2QR-kompleksia, frukto-oligosakkarideja ja inuliinia. Annospussissa on näiden 
lisäksi myös psylliumia. 
 
DETOXNER® IBS -itsehoitotuote nautitaan pääsääntöisesti viiden päivän kuurina. 
DETOXNER®-mix otetaan aamulla tyhjään vatsaan ja tämän lisäksi päivän aikana 
juodaan neljä lasillista DETOXNER®-drink -juomaa. Tuotetta voi myös käyttää 
satunnaisesti yhden päivän tehokuurina. 
 
Detoxner® IBS löytyy hyvin varustelluista apteekeista ja sen vaikuttavat ainesosat 
ovat 2QR-kompleksi, psyllium, frukto-oligosakkaridi (FOS) ja inuliini. Tuote on 
luonnollinen, sokeriton ja gluteeniton. Paketti, joka sisältää viiden päivän kuurin, 
maksaa noin 22 euroa.  
 
 

 
 
 
 

Kärsitkö vatsavaivoista? Lue nämä kotihoitovinkit! 
 
1. Huolehdi riittävästä unesta. 
2. Mieti, mitä laitat suuhun. Ruokavaliosta kannattaa karsia ilmaa keräävät ruoka-aineet pois, mutta 

huolehtia samalla vatsalle sopivan kuidun asteittaisesta lisäämisestä. 
3. Opettele syömään rauhassa ja pureskele jokainen suupala kunnolla, myös annoskoot kannattaa 

pitää maltillisina. 
4. Varmista riittävä vedensaanti. 
5. Muista liikkua – jo reipas kävelylenkki auttaa suolta toimimaan normaalimmin. 
6. Kokeile alkoholitonta ja kahvitonta linjaa. 

 
 

*Tutkimuksen toteutus 
Taloustutkimus toteutti tutkimuksen Sirowa Helsingin toimeksiannosta. Tutkimuksessa kartoitettiin 
kuinka usein ja minkälaisia vatsavaivoja suomalaisilla on. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, kuinka 
paljon ja millä tavalla vatsavaivat haittaavat suomalaisten elämää. Tutkimus on toteutettu 
Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 17.–22.3.2017 välisenä aikana. Kohderyhmänä olivat väestöä 
edustavasti yli 18-vuotiaat suomalaiset, jotka kärsivät vatsavaivoista useita kertoja kuukaudessa. 
Tutkimuskutsu meni perille 4 880 henkilölle, joista määräaikaan mennessä vastasi hyväksytysti 1 040 
kohderyhmän henkilöä. 

 
 
Lisätietoja ja tuotenäytteet: 
 
Annika Auramo, Sirowa Helsinki 
annika.auramo@sirowa.com 
p. +358 44 5238274 
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