
Miért van szükség az enzimek pótlására? 
 
Az enzimek fontos szerepet játszanak az emésztési folyamatban. Attól a perctől fogva, hogy 
az étel bekerül a szájba, az enzimek munkához látnak, a táplálékot egyre kisebb 
építőkövekre bontják  mindaddig, amíg a tápanyag a bélfalon keresztül fel nem szívódik.  
 
Az enzimek 

- részben magában az elfogyasztott ételekben találhatók,  
- részben a szervezet állítja elő őket. 

 
Az összes nyers táplálék tartalmazza az ételben lévő tápanyagok emésztéséhez szükséges 
megfelelő típusú enzimet. A táplálékból kiszabaduló enzimek végighaladnak az 
emésztőtraktuson, ahol jó részük teljesen lebomlik, kis részük a széklettel kiürül. A nyers 
táplálék elfogyasztása során a rágás (ezért fontos a hosszú rágási folyamat) mechanikailag 
roncsolja a sejtmembránokat, így a táplálékban található enzimek egy része 
kiszabadulhat és megkezdheti a tápanyagok (szubsztrátok) szelektív lebontását.  
A proteázok a hosszú proteinláncokat (polipeptideket) kisebb aminosav-láncokká, végül 
szabad aminosavakká bontják le.  
Az amilázok a nagymolekulájú szénhidrátokat (keményítőket és más poliszacharidokat) 
bontják le diszacharidokra, elsősorban maltózra. 
A lipáz a zsírokat (triglicerideket) telített zsírsavakká és glicerinné bontja le. 
A celluláz (ez az enzim nem található meg az emberi szervezetben) a növényi rostokban 
található kötéseket hasítja szét. Azáltal, hogy széthasítja a rost mátrixának struktúráját, amely 
a növényekben található legtöbb tápanyagot beburkolja, a celluláz növeli a gyümölcsök és 
zöldségek tápértékét. 
 
Ezeket az enzimeket, amelyek szükségesek a táplálék megemésztéséhez és lehetővé teszik 
a tápanyagok felszívódását a szervezet, a celluláz kivételével, képes előállítani.  
 
Ennek ellenére hozzávetőlegesen több mint 20 millió amerikai, de 
Európában is sok millióan szenvednek a legkülönfélébb emésztési 
problémáktól, optimális állapot szinte nem is létezik. Többé-kevésbé 
mindenkinél fellelhető az emésztési problémák valamelyike. Ezek 
természetesen az elfogyasztott táplálék mennyiségétől és minőségétől is 
függnek. 
 
Lényegében a legtöbb enzim megsemmisül azon a hőmérsékleten, amelyen az ételt 
megfőzik és feldolgozzák, így a készételből hiányoznak az emésztőenzimek. A teljes 
emésztés a szervezetre hárul, a szervezet emésztési folyamata túlterheltté válik. Emésztési 
problémák alakulhatnak ki, amelyek emésztési, továbbá felszívódási zavarhoz vezethetnek, 
amelynek igen súlyos következményei lehetnek. A felszívódási zavar immungyengeséget, 
allergiás tüneteket, rossz sebgyógyulást, bőrproblémákat és hangulatingadozást okozhat.  
 
Az enzimpótlás segíti az emésztést és segít a táplálékfelszívódás optimalizálásában. 
 
Az állati eredetű enzimpótlókkal ellentétben a mikrobiális enzimek pH 
optimuma közel áll a gyomortartalom pH értékéhez. A gyomorba került 
táplálék akár egy órán keresztül is a gyomor felső régiójában maradhat. Itt 



a nyál szénhidrát bontó enzimei lényegében befejezik az emésztés jelentős 
részét, mert aktivitásuk a pH 5 fölötti értékre korlátozódik. Az exogén 
mikrobiális enzimek aktivitása pH 3.0 és 5.0 közötti tartományban van, 
ezért képesek  nagyobb mennyiségű protein, szénhidrát és zsír hidrolízisére, 
mielőtt a meginduló nagy mennyiségű sósav szekréció semlegesítené az 
aktivitásukat. Nyilvánvaló, hogy a mikrobiális enzimek jelentős szerepet 
játszanak a tápanyagok hasznosításában. 
 
 
 
 

Enzim készítmények: 
 
I. Bio-KatalEN  6322 
Tej és tejtermék emésztését elősegítő növényi enzim-komplex 

 
 
1. Tej és tejtermék emésztési problémák  

 
 
 
A felnőtt emberek jó része képtelen megemészteni a tejcukrot, amely emésztési 
problémákhoz vezet. A laktóz (tejcukor)  egy olyan diszacharid, amely egy glukóz- és egy 
galaktóz molekulából áll, az emlősök tejében található legfontosabb szénhidrát. 
Bár a csecsemők bélcsatornájában megtalálható a tejcukrot lebontó enzim, a felnőtt lakosság 
közel 70%-a laktáz (ß-galaktozidáz) hiányban szenved. A laktáz egy olyan enzim, amely 
a laktóz hidrolíziséhez nélkülözhetetlen. 
 
Ahhoz, hogy a szervezet hasznosítani tudja, a laktózt glükózzá és galaktózzá kell 
hidrolizálnia. Ez két módon következik be. A laktózt természetes módon a vékonybélben a 
laktáz hidrolizálja, majd annak cukor összetevői felszívódnak. A másik mód: a bélben 
található baktériumok a laktózt vagy közvetlenül veszik fel vagy erjesztik (fermentálják) azt. 
Azoknál az embereknél, akiknél hiányzik a megfelelő mennyiségű laktáz, a második 
mechanizmus lép életbe, amely nem eléggé hatékony, mivel a megemésztetlen laktóz jelentős 
hányada tovább halad a béltraktus távolabbi részébe. A laktóz intolerancia leggyakoribb 
tünetei: fájdalom, felfúvódás, görcs, böfögés és hasmenés. 
 
Habár számos tanulmány kimutatta, hogy a laktóz fontos szerepet játszik a szervezet 
működésében, a legtöbb ember számára a laktáz elégtelenség következtében fellépő 
diszkomfort érzés elég ok arra, hogy étkezéséből kihagyja, vagy korlátozza a 
tejtermékek fogyasztását, (vagy speciális tejterméket fogyaszt) ezért nélkülöznie kell a 
tejtermékben található legfontosabb tápanyagokat, többek között a kalciumot.  
 
A laktóz hatása valószínűleg az, hogy a lebomlása során keletkező monoszacharidok 
tápanyagként szolgálnak a bél laktobacilusai számára, elősegítve azok tejsav termelését. A 
tejsav a D-vitamintól függetlenül, fokozza a kalcium felszívódását és megtartását(retencióját) 
a bélből. Fokozza más ásványi anyagok pl. magnézium, mangán felszívódását is. Ezen tények 



birtokában néhány tanulmány szerint összefüggés lehet az alacsony laktáz aktivitás és a 
csontritkulás(oszteoporózis), az irritábilis bél szindróma és  a hirtelen fellépő gyermekkori 
hasi panaszok között.  
 
Bár csak a tej és a tejből készült ételek tartalmaznak természetes laktózt, az számos más 
termékben is megtalálható. A laktóz intoleranciában szenvedőknek tisztában kell lenniük 
azzal, hogy a kenyérfélék, margarin, müzlik, reggeli italok, felvágottak, salátaöntetek is 
tartalmaznak laktózt, illetve tejfehérjéket(tejproteineket). Még a tejmentes címkével 
ellátott termékek pl. kávékrémpor, habtejszín is tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyet 
tejből vontak ki, ezért tejcukor és tejprotein is található bennük. A laktóz lebontás csökkent 
képességén kívül ritkábban előfordul a tejfehérjékkel és a tejzsírokkal szembeni intolerancia. 
A felnőtt lakosság jelentős része úgy véli, hogy ételallergiája van, valójában ez a szám csak 
kb. 2 %. A tejtermék-intolerancia, amelybe a laktóz intolerancia is beletartozik, nem 
allergia. Csupán csak arról van szó, hogy ezek az emberek a tejtermékekben található jelentős 
mennyiségű fehérjét/zsírt az ehhez szükséges enzimek hiányában nem tudják lebontani.  

 
 
 
2. A „Tej és tejtermék emésztését elősegítő növényi enzim-komplex” 

összetétele / értékes alkotórészei 
 

 
Energiatartalom:  4,03 KJ /16,94 kcal/ 220 mg-os kapszula  
 
Fehérje:   40,70 mg  
Szénhidrát:            137,60 mg  
Zsír:              25,00 mg  
Ásványi anyag:    3,50 mg     
 
Összetétel: 
 
Proteáz és laktáz:           105,00 mg 
Invertáz:   25,00 mg  
Lipáz:     2,25 mg   
Rizskorpa   87,20 mg 
 
Készült: Hidroxi-propil-metil- cellulóz,  szilícium-dioxid felhasználásával  

 
 

A Tej és tejtermék emésztését elősegítő növényi enzim-komplex egy olyan enzimkeverék, 
amely jótékony tejtermék-intolerancia esetén. Ez a termék laktázt, és egy olyan, 
mikroszkopikus gombából kivont enzimet tartalmaz, amely komplex módon elősegíti a 
tejcukor, valamint a ß-laktoglobulin és más tejfehérjék lebontását. 
 
Ki szedheti?  
 
A világ felnőtt népességének jelentős része laktóz intoleranciában szenved, melyhez társulhat 
a tejfehérjék vagy a tejzsír lebontásának csökkent képessége is. A termékben lévő enzimek 
enyhítik a tejtermék-intoleranciában szenvedők panaszait azáltal, hogy elvégzik azt, 



amire a szervezet képtelen, hasítják a tejtermékekben található fehérjéket(proteineket) és 
cukrokat. A laktóz intolerancia a probléma, a laktáz a problémára adott válasz.  
Mindenki szedheti, terhesek és 6 éves kor feletti gyermekek is.   
 

3. Mennyi ideig szedhető? 
 
Korlátlan ideig, mellékhatás nélkül. 
 

4. Felhasználási javaslat:   
 
Felnőtteknek 1-2 kapszula/ nap, tejet vagy tejterméket tartalmazó étkezés közben. 

 
 

 
 
 
5. Milyen esetekben célszerű a szedése? 
 

Az ismert laktáz hiányban szenvedők részére segítség, valamint azok számára is, akik a 
tejtermékek fogyasztása után kellemetlen hasi puffadásos vagy székletürítési 
zavarokban szenvednek (hasmenés/ székrekedés). Az enzim-komplex enyhíti az emésztési 
problémák okozta tüneteket, amit köztudottan tej- intoleranciának hívnak. A tejtermékek 
iránti intolerancia tünetei a hányinger, görcsök, puffadás, gázképződés és hasmenés 
megegyeznek a laktóz intolerancia tüneteivel olyannyira, hogy a két kifejezést gyakran 
szinonimaként használják. Sok orvos megerősíti, és a jelenlegi kutatások is azt alapozzák 
meg, hogy a tejtermék intolerancia és a laktóz intolerancia nem keverendők össze, a tejtermék 
intolerancia jó néhány tünetét laktóz intoleranciaként kezelik. 
 
A termékben található proteáz- és laktázenzim keverék megkönnyíti a tejtermékek és 
alkotórészeik megemésztését. Mindent tartalmaz, amire az embernek szüksége van 
ahhoz, hogy újra tejtermékeket fogyaszthasson. A termékben található proteáz a 
tejsavóproteinek – elsősorban a kazein és a ß-laktoglobulin - megemésztésére irányul. A ß-
laktoglobulin egy18.4 kDa molekula tömegű protein, amely alacsony pH értéken és magas 
hőmérsékleten is rendkívül  ellenálló. Ráadásul, tudományos adatok is alátámasztják azt, hogy 
ez a protein a pepszin és a hasnyálmirigy enzimek in vivo proteolízisére is rezisztens. Más 
tejsavó proteineket pl. alfa-laktalbumint, kazeint  viszont a hasnyálmirigy enzimek 
könnyebben hidrolizálják. 
 
Minden embernek szüksége van enzimpótlásra. A tápanyagok felszívódása és 
hasznosítása javulhat az emésztőenzimek szedésével. Természetesen a jótékony hatások 
az egyén táplálkozási és egészségi állapotától függően változhatnak. Egészséges emberek 
esetében az étkezések után  csökken a teltségérzés, a gyomortartalom gyorsabban ürül, 
csökken a gázképződés és a székletürítés szabályosabbá válik.  
 

6. Mellékhatás/allergia: nem ismert  
 
 

7. Milyen étel fogyasztható az enzimek szedésével párhuzamosan?  
 



Nincs megszorítás, azonban ajánlott mindenkinek a könnyű vegyes, jól emészthető 
étrend. 
 

8. Mennyi idő után várható eredmény a készítmény szedése után? 
 
Pár napos, rendszeres szedés után várható eredmény. 

 
 
9.  Szükséges-e előtte orvosi vizsgálat vagy vélemény? 

 
Egészségeseknél nem, azonban a súlyosabb laktáz hiányt a betegek nagy része már 
ismeri. 

 
10.  Milyen gyógyszerrel  szedhető együtt? 

 
Bármilyen gyógyszerrel szedhető, mert ez nem gyógyszer. 
 

12. A járulékos összetevők egyéb hatásai 
 
 
Szénhidrátbontó enzim 
 
A laktáz és proteáz enzimeken kívül a szénhidrátemésztésben egy másik enzim is jelentős 
szerepet játszik.  
Az invertáz egy olyan enzim, amely a szacharózt (étkezési cukor:nádcukor,répacukor) 
bontja fruktózra és glükózra. A feldolgozott és finomított táplálékok fogyasztása során 
óriási mennyiségű cukor kerül a szervezetünkbe, amely szerepet játszik a fokozott 
emésztési stressz kialakulásában. Feltehetően, jó néhány allergia hátterében a látens cukor-
intolerancia áll. Az invertáz-pótló fokozza a cukor hasznosítását. 
 
Zsírbontó enzim 
 
A készítmény lipázt, egy olyan enzimet is tartalmaz, amely a zsírokat (triglicerideket) telített 
zsírsavakká és glicerinné bontja. A zsíremésztés abban is nagy szerepet játszik,  hogy a 
zsírban oldódó tápanyagok könnyebben felszívódhassanak a bélnyálkahártyán keresztül. 
Ebben a folyamatban az epesavak is részt vesznek.  A jelentős emésztőrendszeri stressz, 
valamint az A és E vitamin felszívódási zavarának hátterében a zsírok tökéletlen emésztése 
áll. A lipáz különösen a tejtermékekben található állati eredetű zsírok emésztésében 
játszik fontos szerepet. 
 
 

13.  Milyen más étrend-kiegészítővel szedhető együtt? 
 

Bármely más, a táplálék emésztésére alkalmas termékkel. 
 
 

14. Tárolás 
   
Száraz, hűvös helyen, fénytől védve. 



 
A termékben található enzimek megkönnyítik a tejtermékek és 
alkotórészeik megemésztését. Minden megtalálható a termékben, amire az 
embernek szüksége van ahhoz, hogy újra tejterméket fogyasszon. 
 
 
 
II. Bio-KatalEN  6325 
Probiotikus növényi enzim-komplex az egészséges bélflóra fenntartására 
 

 
1. Fontos az egészséges emésztőrendszer 

 
Ebben a készítményben különféle értékes probiotikumok és prebiotikumok vannak, 
amelyek támogatják az egészséges emésztőrendszeri (gasztrointesztinális) traktus működését, 
valamint fokozzák az immunrendszer aktivitását. A modern, civilizált életvitel sokféle  
szociális összetevője (pl. szoptatás helyett tápszerek használata, az antibiotikumok túlzott 
alkalmazása az orvoslásban és a mezőgazdaságban, a főzött, feldolgozott, gyakorlatilag 
sterilnek tekinthető ételek fogyasztása) a tápcsatorna mikrobiális (bélflóra) egyensúlyának 
megbomlását okozza. A megbomlott egyensúly károsan hat az emésztőrendszer, az 
immunrendszer, a szív- és érrendszer működésére, ami betegségek kialakulásához vezethet.  
Ez a készítmény sokféle élő probiotikumot tartalmaz, amelyek segítenek az egészséges 
bélflóra megőrzésében, az egyéb speciális összetevők és enzimek pedig elősegítik a 
probiotikumok optimális kitapadását és megtelepedését a bélrendszerben. A készítmény 
növényi anyagai a probiotikumok növekedéséhez szükséges tápanyagforrásként 
szolgálnak.  
 

2. A „Probiotikus növényi enzim-komplex az egészséges bélflóra 
fenntartására” összetétele / értékes alkotórészei 

 
Energiatartalom:                    3,73KJ / 15,70 kcal / 220 mg-os kapszula  
 
Fehérje:   15,80 mg 
Szénhidrát:            164,20 mg 
Zsír:              16,40 mg 
Ásványi anyag:    2,80 mg 
 
Összetétel: 
 
Inulin:   75,00 mg   
Jeruzsálemi articsóka 
(csicsóka):   15,00 mg   
Lactobacillus plantarum: 15,00 mg 
Lactobacillus salivarius: 15,00 mg 
Bifidobacterium longum: 10,00 mg 
Lactobacillus acidophilus:   6,70 mg 
Bifidobacterium bifidum:   5,00 mg 
Lizozim:     3,75 mg 



Laktoferrin:     2,50 mg 
Bacillus coagulans:    1,70 mg 
(Lactobacillus sporogenes) 
Lactobacillus rhamnosus:   1,00 mg 
Rizskorpa:   69,40 mg 
 
 
Készült: Hidroxi-propil-metil-cellulóz,  felhasználásával  
 
A termék élő tejsavbaktérium keveréket tartalmaz inulin és rizskorpa vivőanyagban. 
Cukorbetegek is fogyaszthatják. Az inulin és a tejsavbaktériumok segítik az 
emésztőrendszer normális működését, biztosítják  az egészséges bélflóra fenntartását. 
 
 
Növényi anyagok: 
 
A prebiotikumok  olyan speciális tápanyagokból állnak, amelyeket nem bont le a 
szervezet, ezért a bélben található természetes mikroflóra bázisát képezik. A 
fruktooligoszacharidok (Frutafit Inulin IQ - FOS), az egyik legismertebb prebiotikum, 
amely segíti a hasznos mikroorganizmusok növekedését. Az emberi emésztőrendszer 
természetéből adódóan a mikroorganizmusok tápanyag hozzáférése a vastagbélben eléggé 
korlátozott. Tehát az erjesztett szénhidrátok bevitele a bélbe nagy jelentőséggel bír a vastagbél 
metabolizmus szempontjából. Az FOS pótlás nagymértékben fokozza a vastagbélben a 
metabolikus aktivitást, ezzel lehetővé teszi a bifidobaktériumok elszaporodását a többi 
baktérium rovására. A kutatások kimutatták, hogy az FOS pótlás csökkenti a szorulást, 
hiperlipidémia esetén csökkenti a vér lipid tartalmát és csökkenti a bélben a káros 
bomlástermékek mennyiségét. 
 
Jeruzsálemi articsóka(csicsóka) (Helianthus tuberosus L.): Észak-Amerika síkságain és a 
kanadai-tóvidéken honos növény, természetes inulinforrás. Az inulin egy fruktózpolimerekből 
álló szénhidrát. A csicsóka gumója tárolja a hosszú szénláncú cukor polimereket, 
fruktooligoszacharidokat (FOS) is. Az FOS-t nem tudja a szervezet metabolizálni, mivel 
hiányzik belőle az inuláz enzim. Ezért a bélbe kerülve természetes tápanyagként fokozza a 
bifidobaktériumok növekedését, amelyek így túlsúlyba kerülnek az emésztőtraktus 
bélflórájában. Az inulin és az FOS hatékonyan csökkenti a szorulást, a magas 
vérnyomást, a vér koleszterin szintjét.  
 
 
Probiotikumok: 
 
A probiotikumok megtalálhatók az egészséges ember szájüregében, vékonybelében és 
hüvelyében, ezek a mikroorganizmusok megvédik a szervezetet a kórokozó 
baktériumokkal szemben. A probiotikumok anyagcsere termékei hozzájárulnak a 
normális bélflóra kialakításához. Tejsavat termelnek és a vastagbélben enyhén savas 
állapotot fenntartva megelőzik az ártalmas mikroorganizmusok elszaporodását. A 
laktobacilusok jó néhány olyan antibiotikus hatóanyagot állítanak elő, amelyek 
meggátolják a kórokozók elszaporodását. A széles spektrumú antibiotikumos kezelések 
elterjedésével (amelyek elpusztítják a káros és jótékony baktériumokat egyaránt) sok 
embernek károsodik az egészséges bélflórája. A probiotikumok szedésével azonban 



helyreáll a bélflóra normális egyensúlya.  A probiotikumok jótékony hatásairól a 
következőkben olvashatnak. 
 
A laktobacilusok (acidophilus, plantarum, rhamnosus) tejsavat termelnek, amely savas 
közeget biztosít, gátolja az ártalmas baktériumok elszaporodását. Melléktermékeik a 
baktericinek, mikrobaellenes tulajdonságokkal rendelkeznek és szintén gátolják a kórokozók 
elszaporodását. A laktobacilusok a bifidobaktériumokhoz hasonlóan minimálisra csökkentik a 
tejtermékek okozta intolerancia tüneteit.  
 
A Lactobacillus acidophilus tejsav- és antibiotikus hatóanyagai révén gátolja a kórokozó 
mikroorganizmusok elszaporodását. A L. acidophilus és a L. rhamnosus által termelt faktorok 
blokkolják a kórokozók receptorait, ezáltal barriert képeznek a fertőző organizmusokkal 
szemben.  
 
A Lactobacillus acidophilus és a Bifidobacterium longum csökkentik néhány olyan 
vastagbél enzim (pl. béta-glukoronidáz) szintjét, amelyek szerepet játszanak a rákkeltő 
anyagok konverziójában.  
 
A  L. rhamnosus felgyorsítja a salakanyagok kiürülését.  
 
A Lactobacillus plantarum erősen savanyít, tejsavtermelése és antibiotikus hatású anyagcsere 
terméke  meggátolja az ártalmas mikroorganizmusok elszaporodását.  
 
A Lactobacillus salivarius alfa-galaktozidázt termel, amely csökkenti a szorulás kialakulását. 
Azon kívül a L. salivarius rezisztens a tetraciklinre és a kloramfenikol tartalmú 
antibiotikumokra.  
 
A L. sporogenes  a  koleszterin szint csökkentésében hatékony.  
Rövid távú lipid csökkentő hatását számos kutatás bebizonyította. A kutatások eredményei 
kimutatták, hogy a L. sporogenes nemcsak a koleszterin vérszintjét csökkenti, de előnyösen 
befolyásolja a HDL/LDL koleszterin arányt is.  
 
A Bifidobacterium bifidum meggátolja a kórokozók elszaporodását. A Bifidobacterium ecet- 
és tejsavat termel, amely fokozza a bél savasságát, így akadályozva meg a káros baktériumok 
elszaporodását.  
 
A Bifidobacteriumok (bifidum és longum) különösen a nitritet előállító kórokozók 
elszaporodását gátolják. 
 
A tejsavbaktériumoknak fontos szerepe van a daganatos betegségek megelőzésében is. 
Egyrészt csökkentik a bélben a tumorok kialakulását elősegítő toxikus anyagcsere termékek 
képződését, másrészt fokozzák az immunrendszer aktivitását.  
 
A probiotikumok másik előnye, hogy szabályozzák a bélműködést és megszüntetik a 
hasmenést.  
A probiotikumoknak azáltal, hogy erősítik az emésztőrendszert, 
egészségmegőrző hatásuk van. Megszüntetik az antibiotikumos kezelés 
mellékhatásait és az elégtelen bélműködés okozta rossz  lehelletet. 
 



3. Ki szedheti?  
 
Mindenki szedheti, terhesek és 6 éves kor feletti gyermekek is.   
 

4. Mennyi ideig szedhető? 
 
Korlátlan ideig, mellékhatás nélkül. 
 

5. Felhasználási javaslat:  
 
Felnőtteknek 1-2 kapszula/ nap, reggel és este fél órával étkezés előtt vagy után 

 
 
6. Milyen esetekben célszerű a szedése? 

 
A tartós antibiotikus kezelést követő emésztési panaszok okozta tünetek enyhítésére, 
illetve megelőzésére. Antibiotikummal együtt történő szedése ajánlott. 
A kialakult, vagy még fel nem ismert Candida fertőzés kiegészítő kezelésére és/vagy  
megelőzésére erősen ajánlott. 
 
A nem megfelelő minőségű (pl. fast food, egyoldalú táplálkozás, stb.) és mennyiségű 
táplálékfelvétel következtében kialakult emésztési zavarok csökkentésére. Ugyancsak 
hasznos lehet vitaminhiány , erős testi igénybevétel esetén és lábadozáskor. 

A probiotikumok B vitaminokat állítanak el ő, enzimeik segítségével 
támogatják a szervezet emésztő funkcióját, csökkentik a vastagbélben 
keletkező daganatkeltő anyagok mennyiségét, csökkentik a vér koleszterin 
szintjét, előnyösen befolyásolják az immunrendszer működését. Ezért 
szedése mindenkinek, egészségeseknek is ajánlott! 
 

7. Mellékhatás/allergia: nem ismert  
 
 

8. Milyen étel fogyasztható az enzimek szedésével párhuzamosan?  
 

Nincs megszorítás, azonban ajánlott mindenkinek a könnyű vegyes, jól emészthető 
étrend. 
 

9. Mennyi idő után várható eredmény a készítmény szedése után? 
 
Pár napos, rendszeres szedés után várható eredmény. 
 

10.  Szükséges-e előtte orvosi vizsgálat vagy vélemény? 
 
Egészségeseknél nem. 

 
11.  Milyen gyógyszerrel szedhető együtt? 



 
Bármilyen gyógyszerrel szedhető, mert ez nem gyógyszer. 
 

12. A járulékos összetevők egyéb hatásait 
 

 
Egyéb enzimek a készítményben : 
 
A Lizozim egy olyan kismolekulasúlyú enzim, amely megtámadja a baktériumokat védő 
sejtfalat. A baktériumok sejtfalának stabilitásában a szénhidrátláncok jelentős szerepet 
játszanak. A lizozim elhasítja ezeket a szénhidrátláncokat, lerombolva ezzel a sejtfal 
strukturális integritását, ami a baktériumok szétesését okozza. A lizozim tehát a bakteriális 
fertőzések ellen véd. 
 
A laktoferrin  egy olyan vaskötésben található glikoprotein, amelyet 1960-ban tehéntejből 
vont ki Groves. Azóta működésével kapcsolatban számos kutatást végeztek. Először 
antimikrobás aktivitásáról számoltak be, amelyet a laktoferrin egyéb tulajdonságaira 
vonatkozó eredmények követtek, pl. stimulálja az állati sejtek növekedését, szabályozza a 
vasfelvételt, valamint az immunválaszt. A védekező rendszer egyik fontos eleme, kitüntetett 
szerepe van a nyálkahártyákon, a colostrumban és a tejben. Emellett, közvetlenül hozzájárul 
a patogén mikrobák elpusztításához. A laktoferrin,  immunmodulátor funkciója 
segítségével  kedvezően áthangolja az immunrendszert. 
 

15.  Milyen más étrend-kiegészítővel szedhető együtt? 
 

Bármely más, a táplálékok emésztésére alkalmas termékkel. 
 

16. Tárolás 
 
Száraz, hűvös helyen, fénytől védve. 
 
 
 
III. Bio-KatalEN 4653 
 
Növényi enzim-komplex az emésztőrendszer egészséges működésének 
elősegítésére  
 

1. Az emésztési problémákról általában 
 

 
Többé-kevésbé mindenkinél fellelhető az emésztési problémák valamelyike, pl. a fehérje, 
zsír és szénhidrátok vonatkozásában, vagy ezek együttese. Ezek természetesen az 
elfogyasztott táplálék mennyiségétől és minőségétől is függnek. 
 



Ez a készítmény a válogatott növényi hatóanyagok mellett olyan 
mikrobiális enzimek széles skáláját is tartalmazza, amelyek számos 
megbetegedés esetén segítik az emésztést, továbbá támogatják az egészséges 
gyomor- és bélrendszer működésének fenntartását. 
 
Hozzávetőlegesen az emberiség több mint 60 %-a szenved a legkülönfélébb 
emésztési problémáktól.  Magyarországon is nagyon sok az emésztési 
panasszal küzdő páciens, vagyis optimális állapot szinte nem is létezik. 
Ennek okai a következők: 
 
A nyers táplálékban lévő legtöbb enzim hatástalanná válik azon a hőmérsékleten, amelyen az 
ételt megfőzik és feldolgozzák, így a készételből hiányoznak a természetes 
emésztőenzimek. Ennek következtében az emésztés teljes folyamata a szervezetre hárul, az 
emésztőrendszer túlterheltté válik. Emésztési problémák alakulhatnak ki, amelyek lebontási, 
továbbá felszívódási zavarhoz vezethetnek, adott esetben igen súlyos következményekkel. 
A felszívódási zavar az immunrendszer nem megfelelő működését, allergiás tüneteket, 
elhúzódó sebgyógyulást, bőrproblémákat és kedélyállapot változást okozhat. Az 
enzimpótlás segíti az emésztést és segít a táplálékfelszívódás optimalizálásában. 
 
Az állati eredetű enzimpótlókkal ellentétben a mikrobiális enzimek pH 
optimuma közel áll a gyomortartalom pH értékéhez. A gyomorba került 
táplálék akár egy órán keresztül is a gyomor felső régiójában maradhat. Itt 
a nyál szénhidrát bontó enzimei  lényegében befejezik az emésztés jelentős 
részét, mert aktivitásuk a pH 5 fölötti értékre korlátozódik. Az exogén 
mikrobiális enzimek aktivitása pH 3.0 és 5.0 közötti tartományban van, 
ezért képesek nagyobb mennyiségű protein, szénhidrát és zsír hidrolízisére, 
mielőtt a meginduló nagy mennyiségű sósav szekréció semlegesítené az 
aktivitásukat. Nyilvánvaló, hogy a mikrobiális enzimek jelentős szerepet 
játszanak a tápanyagok hasznosításában. 
 
Ez a készítmény válogatott mikroorganizmusokból kivont specifikus szénhidrát-, 
fehérje-, zsírbontó enzimeket tartalmaz, ilyen jellegű enzim-pótló készítmény eddig nem 
volt a hazai piacon.  
 
 
2. A „Növényi enzim-komplex az emésztőrendszer egészséges működésének 
elősegítésére” összetétele / értékes alkotórészei 
   
Energiatartalom:                     6,13 KJ / 25,77 kcal / 220 mg-os kapszula  
 
Fehérje:   49,50 mg 
Szénhidrát:   16,80 mg 
Zsír:            128,30 mg 
Ásványi anyag:    1,70 mg 
 
Összetétel: 
 



Ánizsmag:   40,00 mg 
Borsmentalevél:  40,00 mg   

Amiláz:   35,00 mg  
Proteáz 4,5   32,00 mg  
Proteáz 3   14,00 mg 
Édesgyökér:   25,00 mg 
Glukoamiláz:   15,56 mg 
Lipáz     3,75 mg 

Celluláz:     3,13 mg 
Ásványi olaj:     1,32 mg 
Rizskorpa:   10,20 mg 
 
Készült: Hidroxi-propil-metil-cellulóz felhasználásával  
 

 
Szénhidrátbontó enzimek: 
 
A szénhidrátok lebontását több, az alábbiakban említésre kerülő enzim végzi.  Az amiláz a 
keményítő alfa-1.4-glikozidos kötéseinek hidrolitikus bontását katalizálja. A növényi 
keményítő két részből, amilózból és amilopektinből áll. Az amiláz enzim a keményítő 
részleges hasításával kisebb molekulatömegű dextrineket képez. A dextrinek fokozatosan 
tovább hasadnak oligoszacharidokra, majd két glükóz molekulából álló maltózra esnek szét. A 
glükoamiláz az amilóz terminális glükóz molekuláját hasítja le, illetve képes az 
amilopektinben lévő láncleágazásokat is hidrolizálni. A glükoamiláz tehát a keményítő 
molekulaláncának a végén hat, míg az amiláz a belső kötések hidrolitikus bontását katalizálja. 
 
Sok embernek okoz emésztési panaszokat a gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék 

sejtfalában található rost, mivel ezeket nem vagyunk képesek lebontani, nincsenek 

emésztőrendszerünkben megfelelő, cellulózt bontó enzimek, ezért a cellulóz a gyomorból 

változatlan formában a bélbe jut, ahol a bélbaktériumok megkezdik annak erjesztését, 

melynek következtében böfögés, gázképződés és hasi diszkomfort-érzés alkulhat ki. Ebben a 

termékben számos olyan rostbontó enzim található, amely elősegíti ezen tápanyagok részleges 

felhasítását. 

 
A celluláz egy olyan, három különböző enzimből álló komplex, amely együttesen alakítja át a 
cellulózt (a sejtfal egyik alapvető alkotóeleme) glükózzá. A celluláz nagymértékben 
hozzájárul a gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék sejtfalában található rost hatékony 
lebontásához. 
 
Proteolitikus enzimek: 



 
Az ebben a termékben található fehérjebontó enzimek számos emésztőszervi megbetegedés 
esetében hatékonyan fokozzák a proteinek bontását. A Proteáz 3.0 és a Protáz 4.5 olyan 
endopeptidázok, amelyek eltérő, de relatíve alacsony (savas) pH optimumon  hasítják fel a 
fehérjék belső polipeptid láncának peptidkötéseit. Ezáltal lehetővé válik, hogy a fehérjék 
lebontása már az emésztőtraktus felső szakaszán (gyomor) megkezdődjön , ahol a pH érték 
alacsonyabb, majd a vékonybélben folytatódjon, ahol a magasabb pH-n az endogén (saját) 
proteázok veszik át a főszerepet.  
 
Lipolitikus enzimek: 
 
A készítmény lipázt, egy olyan enzimet is tartalmaz, amely a zsírokat (trigliceridek) telített 
zsírsavakká és glicerinné bontja. A zsíremésztés abban is nagy szerepet játszik, hogy a 
zsírban oldódó tápanyagok a bélnyálkahártyán keresztül könnyebben 
felszívódhassanak.  Ebben a folyamatban az epesavak is részt vesznek. A jelentős 
emésztőrendszeri stressz, valamint az A és E vitamin felszívódási zavarának hátterében 
a zsírok tökéletlen emésztése áll. 
 
 
Növényi anyagok: 
 
Ánizs (Pimpinella anisum) A Földközi-tenger keleti partvidékén, valamint Nyugat-Ázsiában 
honos fűszernövény, termesztik Dél-Európában, a Távol-Keleten, Indiában, Oroszországban 
és Mexikóban is. Az ánizsmagot köptető, szélhajtó, menstruációt elősegítő és nemi vágyat 
fokozó hatása miatt évszázadok óta alkalmazzák. 
 
Borsmenta (Mentha X piperita) Angliában 1696-ban a fodormentából nemesítették,  
Európában és Amerikában is széles körben elterjedt. Gyorsan enyhíti az akut 
gyomorpanaszokat pl. az akut dyspepsiá-t, a hányingert, hányást, a haspuffadást, a 
gyomorgörcsöt és a bélgörcsöt. A növény hatóanyagai enyhítik az idegi eredetű 
gyomorpanaszokat is. A borsmenta hányingercsökkentő tulajdonsága annak tulajdonítható, 
hogy érzésteleníti a gyomor nyálkahártyáját. Megkönnyíti az epehólyagból az epe ürítését. 
Spasmolytikus és szélhajtó hatással rendelkezik. 
 
Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra L.) A Földközi-tenger partvidékén és Ázsiában honos 
növény, bár az egész világon termesztik. Gyomorfekély kezelésére régóta használják. A 
savlekötő gyógyszerekkel szemben, az édesgyökér a normális védekező mechanizmust 
stimulálva akadályozza meg a fekély kialakulását. Mindezek mellett, gyulladáscsökkentő, 
köptető, görcsoldó szer. 
 

3. Ki szedheti?  
 
Mindenki szedheti, terhesek és 6 éves kor feletti gyermekek is.   
 

4. Mennyi ideig szedhető? 
 
Korlátlan ideig, mellékhatás nélkül. 
 

 
5. Felhasználási javaslat:  



 
Felnőtteknek 1-2 kapszula/ nap, étkezés közben 
Ha túl sok a bevitt étel, akkor ajánlatos több kapszulát is bevenni, pl. 2-3. 
 

 
 
 
     6.   Milyen esetekben célszerű a szedése? 
 
Mindenkinek javasolt, akinek emésztési panaszai vannak (diszkomfort érzés a 
hasban, puffadás, gázosság a belekben, nehezebb székletürítés, hasmenés). Ajánlott 
nem megfelelő összetételű és minőségű táplálék (pl. túl sok étel, túl zsíros ételek stb.) 
fogyasztása esetén. Ugyancsak szedheti az, akinél a nyers gyümölcsök, zöldségek és 
gabonafélék fogyasztásakor kellemetlen tünetek lépnek fel. 
Étel allergia, makacs bőrtünetek (pl. pattanások megjelenése az arcon), a 
hasnyálmirigy csökkent működése, zsírban oldódó vitaminhiányra utaló tünetek 
esetében is jótékony hatású lehet. 
 

7.  Mellékhatás/allergia: nem ismert  
 

 
8. Milyen étel fogyasztható az enzimek szedésével párhuzamosan?  

 
Nincs megszorítás, azonban ajánlott mindenkinek a könnyű vegyes, jól emészthető 
étrend. 
 

9. Mennyi idő után várható eredmény a készítmény szedése után? 
 
Pár napos, rendszeres szedés után várható eredmény. 
 

10. Szükséges-e előtte orvosi vizsgálat vagy vélemény? 
 

Nem, de ha a panaszok nem javulnak, forduljunk orvoshoz. 
 

11.  Milyen gyógyszer szedhető vele együtt? 
 
Bármilyen gyógyszerrel szedhető, mert ez nem gyógyszer. 

 
12.  Milyen más étrend-kiegészítővel szedhető együtt? 

 
Bármely más, a táplálékok emésztésére alkalmas termékkel. 
 

13. Tárolás 
 
Száraz, hűvös helyen, fénytől védve.  
 
 


