GUTCARE®
Regulador natural

das funções
gastrointestinais

51% de redução
dos sintomas da
dispepsia funcional
Ação
anti-Helicobacter
pylori
Melhora
da motilidade
gastrointestinal

GUTCARE® é um fitoativo padronizado em 10% de flavonoides e 3,5% de glabridina. Possui eficácia terapêutica em distúrbios
gastrointestinais, representados pela dispepsia funcional, doença do refluxo gastroesofágico, gastrites e úlceras, reduzindo
sintomas como dor epigástrica, queimação, náusea e sensação de plenitude gástrica. A concentração reduzida de ácido
glicirrízico minimiza os efeitos adversos e possibilita a não interferência com os níveis da pressão arterial.

Em estudo clínico, o extrato contendo os ativos de GUTCARE® foi administrado durante 30 dias demonstrando redução importante
dos sintomas gástricos gerais (Figura 1) e diminuição do impacto negativo da doença sobre a qualidade de vida dos indivíduos
afetados pela dispepsia funcional (Figura 2). Os melhores resultados ocorreram ao final de 30 dias, mas tais benefícios já foram
observados nos primeiros 15 dias de tratamento (RAVEENDRA et al., 2012).
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VOCÊ SABIA?
. A bactéria Helicobacter pylori é um dos patógenos mais
prevalentes entre os seres humanos e afeta cerca da
metade da população mundial, sendo capaz de colonizar
a mucosa gástrica e causar distúrbios que podem evoluir
para gastrites, úlceras e dispepsias (TEIXEIRA et al., 2016).
. GUTCARE®, possui flavonoides, incluindo a glabridina,
que apresentam atividade inibidora do desenvolvimento e
multiplicação do Helicobacter pylori (FUKAI et al., 2002).

Posologia e modo de usar

Ingerir uma dose de 75 mg GUTCARE® duas vezes ao dia (ou
uma dose 150 mg, uma vez ao dia), preferencialmente antes
das refeições.

Referências

Contraindicações

A administração oral de GUTCARE®, nas doses recomendadas,
apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado em
crianças, gestantes e lactantes e utilizar com cautela em
indivíduos hipertensos.
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*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).
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