
Biofarm®, companie fondată în 1921, este unul 
dintre primii producători români de medicamente şi 
suplimente alimentare. Din grijă pentru tine, suplimentele 
alimentare fabricate de Biofarm® respectă aceleaşi 
cerinţe de calitate ca medicamentele, fiind 
fabricate pe aceleaşi linii de producţie, linii care sunt 
auditate şi certificate de către Agenţia Naţională a 
Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale conform 
Ghidului privind buna practică de fabricaţie (GMP).

Biofarm® este lider în terapia digestivă de peste 50 ani, 
fiind alături de generaţii întregi de pacienţi. În prezent, 
Biofarm® are un portofoliu de produse destinate 
digestiei, format din peste 20 de produse tradiţionale, 
dar şi produse moderne de înaltă calitate.

Biodigest® GASTRO CALM sunt comprimate 
masticabile cu gust plăcut, mentolat, care 
contribuie la menţinerea în limite normale a 
secreţiilor gastrice. 

Ingrediente
Fiecare comprimat masticabil conţine îndulcitor 
(zahăr pudră), 490,9 mg carbonat de calciu, agenţi 
antiaglomeranţi (stearat de magneziu, dioxid de siliciu 
coloidal, talc), 28,47 mg carbonat de magneziu greu, 
agent de îngroşare (povidonă K30), agent de afânare 
(croscarmeloză sodică), 1,3 mg ulei esenţial de mentă 
(Mentha piperita).

Biodigest® GASTRO CALM conţine:
Carbonat de calciu                              
Carbonat de magneziu                    
Ulei esenţial de mentă                   
(Mentha piperita)  

Acţiune
Biodigest® GASTRO CALM sunt comprimate 
masticabile cu gust plăcut mentolat. Biodigest® 
GASTRO CALM conţine ulei de mentă cu efect 
de împrospătare a respiraţiei, carbonat de calciu şi 
carbonat de magneziu pentru menţinerea în limite 
normale a secreţiilor gastrice.

Uleiul de mentă inhibă contracţiile musculaturii netede a 
tractului gastrointestinal şi stimulează receptorii senzitivi, 
cu efect de împrospătare a respiraţiei.

Carbonatul de calciu şi carbonatul de magneziu 
reacţionează cu acidul clorhidric în exces de la nivelul 
stomacului, fără efecte de tip alcalozic şi fără a 
determina creşterea ulterioară a secreţiei acide gastrice.
Carbonatul de calciu reprezintă o sursă suplimentară 
de calciu, care contribuie la funcţionarea normală a 
enzimelor digestive.

Utilizare
Pentru adulţi: câte 1-2 comprimate masticabile de 1-2 
ori pe zi, după mesele principale (maxim 4 comprimate 
masticabile pe zi).
Comprimatele se sfărâmă sau se lasă să se topească 
în gură.
Este preferabil a nu se utiliza acest produs mai mult de 
7 zile consecutiv.

Precauţii
Poate determina scăderea acţiunii terapeutice 
a medicamentelor, dacă acestea sunt utilizate 
concomitent. Din acest motiv, orice medicament 
trebuie administrat cu două ore înainte de Biodigest® 
GASTRO CALM. Este recomandabil să întrebaţi 
medicul sau farmacistul dacă utilizarea acestui produs 
poate interacţiona cu medicamentele pe care le luaţi 
concomitent.
Utilizarea îndelungată poate conduce la hipercalcemie.

Atenţionări
A se consuma înainte de data expirării înscrisă pe 
ambalajul produsului.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul 
zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi 
echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.

Condiţii de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul 
original.

Mod de prezentare
Cutie cu 2 blistere a câte 10 comprimate masticabile.

Comprimate masticabile
Supliment alimentar 
Conţine zahăr
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