
Trienzym

Biofarm® este cea mai importantă companie, cu 
capital privat 100% românesc, în ceea ce 
privește producția și comercializarea de 
suplimente alimentare pe piața farmaceutică 
din România. Totodată, Biofarm® este unul 
dintre primii producători români de 
medicamente și suplimente alimentare, cu o 
tradiție de peste 90 ani și certificat conform 
standardelor de bună practică de fabricație la 
nivel European (GMP) pentru toate liniile de 
fabricație, ceea ce conferă calitate și siguranță 
fiecărui produs din portofoliul său.

Biofarm® este lider în terapia digestivă de peste 
50 ani, fiind alături de generații întregi de 
consumatori. În prezent, Biofarm® are un 
portofoliu de produse destinate digestiei, 
format din peste 20 de produse tradiționale, dar 
și produse moderne de înaltă calitate!

Ingrediente
Un comprimat conține 275 mg pancreatină 
(echivalent la minim 5500 unități activitate 
enzimatică lipolitică, 6600 unități activitate 
enzimatică amilolitică, 385 unități activitate 
enzimatică proteolitică), agenți de glazurare 
(alcool polivinilic, talc, macrogol, polisorbat 80, 
carmoisină, dioxid de titan, indigo carmin; 
hipromeloză, lactoză monohidrat, dioxid de 
titan, macrogol, acid citric monohidrat; 
etilceluloză, hidroxid de amoniu, trigliceride cu 
lanț mediu, acid oleic; dioxid de titan, alginat de 
sodiu, acid stearic purificat; glicerină), agent de 
încărcare (amidon de porumb), agent de întărire 
(zahăr), agenți antiaglomeranți (stearat de 
magneziu, acid stearic).

Acțiune
Trienzym este un amestec de enzime digestive 
(amilază, protează şi lipază) produse de celulele 

exocrine ale pancreasului, care sprijină 
transformarea alimentelor şi asimilarea acestora 
în limite normale de către organism. Amilaza 
desface zaharurile, proteaza acţionează asupra 
proteinelor, iar lipaza descompune grăsimile.
Enzimele sunt substanţe proteice care 
îndeplinesc multiple roluri în organism. Enzimele 
au un rol esenţial în transformarea alimentelor 
pentru o mai bună asimilare.
În dieta omului preistoric, în alimentele 
nepreparate termic, se regăseau enzime 
digestive, economisind enzimele produse de 
organism. Omul modern are adesea o 
alimentaţie săracă în enzime, acestea fiind 
foarte uşor degradate prin preparare termică 
(fierbere, utilizarea cuptorului cu microunde, 
conservare, pasteurizare, ambalare la cald) sau 
congelare.
Comprimatele de Trienzym sunt acoperite cu un 
strat enteric, pentru a permite enzimelor să 
ajungă în intestin intacte, fără a fi inactivate de 
pH-ul acid al stomacului.

Utilizare
Câte 2-4 comprimate de 3 ori pe zi, la sfârșitul 
meselor principale.

Precauții
La unele persoane, utilizarea produselor cu 
enzime poate determina accelerarea tranzitului 
intestinal (diaree), greață, disconfort abdominal 
sau reacții alergice la nivelul pielii. Acestea dispar 
spontan după întreruperea utilizării produsului.
Persoanele cu ulcer gastric, duodenal sau 
gastrită vor cere sfatul medicului înainte de a 
utiliza acest produs. A nu se utiliza în caz de 
pancreatită acută.
Conține lactoză monohidrat. Persoanele care se 
cunosc cu intoleranță la anumite categorii de 
glucide nu trebuie să utilizeze acest produs.

Comprimate gastrorezistente
Supliment alimentar

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

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

Mod de prezentare
Cutie cu 3 blistere a câte 10 comprimate 
gastrorezistente.

Producător
SC BIOFARM SA
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, București, 
România
Tel: 021.30.10.600


