
*Te oświadczenia nie zostały wydane przez FDA (Agencja Żywności i Leków). Ten produkt 
nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobie. 

PRACUJĄC RAZEM

JAK TY 
ULEPSZASZ SWOJE 
ZDROWIE?

CO TO JEST DIGESTIVE+++?

DIGESTIVE+++ od LifePharm to kompletne Zdrowie 
trawienne w butelce. Jest to dzienny suplement diety 
skomponowany ze zdrowych i efektywnych, starannie 
dobieranych składników, aby promować zdrowie 
trawienne, abyś mógł wyciągnąć to co najlepsze z tego 
co podajesz swojemu ciału*.

*Te oświadczenia nie zostały wydane przez FDA (Agencja Żywności i Leków). Ten produkt 
nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobie. 

JAKOŚĆ•POTENCJA • BEZPIECZEŃSTWO•WŁASNOŚCIOWOŚĆ

Misja zdrowotna LifePharm zaczęła się od Laminine, 
własnościowej, oryginalnej formuły, która daje 
nadzwyczajne efekty dla tych, którzy ją spożywają. 
To właśnie dlatego kontynuujemy budowanie na 
fundamentach Laminine poprzez rozprzestrzenianie 
naszej linii produktów suplementami, które działają ramię 
w ramię w kierunku uzyskania zdrowego życia. 
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LifePharm
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DIGESTIVE+++ od LifePharm® zawiera stabilny probiotyk, 
mieszankę prebiotyku oraz kompleksową mieszankę 
enzymów, które sprzyjają zdrowym jelitom, pomagają w 
niestrawności oraz poprawiają wchłanianie składników 
odżywczych. DIGESTIVE+++ istnieje w formie kapsułki dla 
zwiększonej biodostępności składników odżywczych 
oraz ich dostawy*.

Znaczenie systemu trawiennego nie może być 
zawyżone. Często szukamy rozwiązań, aby pomóc 
łagodzić różne dolegliwości w organiźmie, ale 
wiele wyzwań zdrowotnych zaczyna się w systemie 
trawiennym. Jako jeden z głównych składników 
promujacych zdrowie w ciele człowieka, system 
trawienny jest kombinacją organów, które 
przekształcają jedzenie w składniki odżywcze 
potrzebne do rozwoju, energii i naprawy.

Ale nie ważne jak dobrze się odżywiamy, jeśli nasz 
system trawienny nie jest w stanie pochłonąć tych 
składników odżywczych, które spożywamy, nasze ciało 
jest pozostawione z niedoborem.

LEPSZA FORMUŁA

TWÓJ SYSTEM 
TRAWIENNY

ISTNIEJE ROZWIĄZANIE

Naturalna produkcja enzymu 
trawiennego, niezbędna 
dla wchłaniania składników 
odżywczych, spada o około 
10 procent na dekadę po 20 
roku życia.20s 30s 40s 50s 60s

KOMPLETNE ZDROWIE 
TRAWIENNE

Około 70 milionów Amerykanów jest 
dotkniętych problemami trawiennymi 
oraz dodatkowe 105 milionów wizyt 
lekarskich są związane z problemami 
trawiennymi każdego roku.
Narodowy Instytut Cukrzycy i Układu Trawiennego 
oraz Chorób Nerek

PROBIOTYK
Probiotyk ulepsza balans bakterii, aby utrzymywać jelito 
grube zdrowe oraz dobrze funkcjonujące, podczas gdy 
kwasy w żałądku zostają zneutralizowane*.

•Bacillus Coagulans – 1.5 miliardów CFU
  -  Tworzące zarodniki, zatem są dodatkowo 

wytrzymałe
  - Stabilne oraz odporne na ciepło 

MIESZANKA PREBIOTYKU
Mieszanka Prebiotyku składa się ze skutecznego, 
naturalnego źródła, które napędza probiotyk w 
organiźmie, podczas gdy  kwasy w żałądku zostają 
zneutralizowane*.

•Krótko-łańcuchowe Fruktooligosacharydy
•Słonecznik bulwiasty
•Liście Mniszka
•Korzeń Yacon

MIESZANKA ENZYMÓW
Mieszanka enzymów działa w jelicie cienkim, aby 
zapewnić odpowiednie trawienie pokarmów oraz 
przyswajanie składników odżywczych z*:

•Proteiny
 - Proteaza
 - Peptydaza

•Węglowodany
 - Amylaza
 - Glukoamylaza

•Cukry
 - Inwertaza
 - Kwas Maltaza

•Tłuszcze
 - Lipaza

PLUS
 • Alfa-galaktozydazy

 -  Aby pomóc strawić 
cukry zawarte w 
roślinach strączkowych 
oraz warzywach 
kapustowatych

•Laktaza
  -  Aby przetrawić cukry 

zawarte w mleku oraz 
produktach mlecznych
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