
Natuurlijke totaalformule voor een 
optimaal spijsverteringscomfort en 
voor het behoud van een normale 
functie van de maag1 en darmen2.

Met Gember1,2 en Artisjok2

Hoe DIGEST ENZYME FORTE combineren voor meer succes?

- met darmflorabacteriën: KYO DOPHILUS ONE PER DAY, wetenschappelijk bestudeerde synergie van Lactobacillus gasseri KS-13, 
Bifidobacterium bifidum G9-1en Bifidobacterium longum MM-2; minimum (3 miljard levende cellen/capsule)

- ter ondersteuning van de darmstransit en de darmfunctie: met DARMOTON (psylliumvezels, kokosvezels, fructo-oligosacchariden, 
Lactobacillis acidophilus La-14, 10 miljard CFU/dagdosis) of met PSYLLIUM PLATINUM (psylliumvezels, fructo-oligosacchariden, 
Lactobacillis acidophilus La-14, 10 miljard CFU/dagdosis)

-  ter ondersteuning van de lever- en galfunctie: met CURCUMA PLATINUM

Referenties:
1. Attilio Giacosa, Davide Guido, Mario Grassi, et al., “The Effect of Ginger (Zingiber officinalis) and Artichoke (Cynara cardunculus) Extract Supplementation on Functional Dyspepsia: A 

Randomised, Double-Blind, and Placebo-Controlled Clinical Trial,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2015, Article ID 915087, 9 pages, 2015. https://doi.
org/10.1155/2015/915087

2. The effect of ginger (Zingiber officinalis) and artichoke (Cynara cardunculus) extract supplementation on gastric motility: a pilot randomized study in healthy volunteers. Sergio 
Lazzini, Walter Polinelli, Antonella Riva, Paolo Morazzoni, Ezio Bombardelli.

Digest-enzyme 
forte

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE  DIGEST-ENZYME FORTE



Actieve ingrediënten: 
Vegetarisch enzymencomplex, Wilde artisjokextract (Cynara cardunculus), Bromelaïne, Papaïne, Gemberextract 
(Zingiber officinale)   

Inhoud: 
60 V-capsules

Gebruik: 
1 capsule (kinderen ts. 6 en 12 jaar) of 1 à 2 capsules (volwassen en adolescenten) tijdens of na de maaltijden, 
met een glas water.

PL_AS 47/265

PRODIGEST®:   unieke en wetenschappelijk onderzochte combinatie van wilde artisjokex-
tract en gemberextract
• werking: draagt bij tot een vlotte spijsvertering, tot het behoud van een normale functie van de 

maag (gember) en van de darmen (gember en artisjok). Verlicht volheidsgevoel, misselijk-heid 
en winderigheid (artisjok)

• dagdosis (bij 3 x 2 capsules): 240 mg = hoeveelheid van de klinische studie met PRODIGEST®
• kwaliteit: gestandaardiseerd extract van Cynara cardunculus of Wilde artisjokblad (> 20%caf-

feoylquininezuren, > 8% flavonoïden, > 7% cynaropicrine) + gestandaardiseerd extract van 
Zingiber officinale of gemberwortelstok (25 à 33% gingerolen en shogaolen)

• wetenschappelijke onderbouwing: zie referenties 1 en 2

Bromelaïne: plantaardig enzym uit Ananas (Ananas comosus)
•  werking: ondersteunt de spijsvertering
• dagdosis (bij 3 maal 2 capsules): 180 mg
• kwaliteit: digestieve capaciteit: 2500 GDU/g

Papaïne: plantaardig enzym uit Papaja (Carica papaja)
• werking: ondersteunt de spijsvertering
• dagdosis (bij 3 maal 2 capsules):  90 mg
• kwaliteit: digestieve capaciteit: 100 NF U/mg  
 

Vegetarische, door fermentatie verkregen enzymen (Aspergillus spp.):
zeer brede synergie van enzymen, die bijdragen tot zowel de vertering van koolhydraten, 
eiwitten als van vetten
• werking: ondersteunt de spijsvertering
• dagdosis (bij 3 maal 2 capsules): 1020 mg
• kwaliteit (per capsule): amylase (1667 DU), gluco-amylase (5,33 AGU), protease 3.0 (3,33 

SAPU), protease 4,5 (8167 HUT), protease 6 (2500 HUT), cellulase (833,3 CU), hemicellulase 
(25 HCU), lipase (1000 FIP), alfagalactosidase (41,7 GaIU), pectinase (4 endo-PGU), fytase (1,67 
FTU), xylanase (33,33 XY), lactase (975 U)
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