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A solução rápida para 
um intestino preso.

Não perca mais tempo sentado, 
desesperadamente à espera. Eis, Defeklax 
Balance, o suplemento mais completo que 
afasta a prisão de ventre e a flatulência e 
proporciona um trânsito intestinal natural, 
protegendo e preservando com segurança a 
mucosa do intestino.

O funcionamento intestinal varia, não só de 
pessoa para pessoa mas no próprio individuo 
em diferentes momentos e situações, podendo 
ser ocasionado por fatores como a alimentação, 
stress, químicos, doenças, emoções, padrões 
sociais e culturais.

O trânsito intestinal numa pessoa saudável é regular e as 
fezes são eliminadas do organismo com facilidade, sem 
muito esforço ou desconforto. Na maioria das sociedades 
ocidentais, o número normal de evacuações varia entre 
duas a três vezes por dia a três vezes por semana. Se existir 
uma alteração na frequência, consistência ou volume, 
presença de sangue, muco, pus ou excesso de gordura nas 
fezes é sinal de que algo de anormal se está a desenrolar 
no intestino e convém ser observado por um profissional 
de saúde.

Num cólon saudável, uma parte da água é extraída das 
fezes. Se for extraída demasiada água, as fezes 
permanecem tempo excessivo no cólon, desidratam e 
endurecem

A Prisão de ventre ou obstipação é uma das grandes 
preocupações do mundo atual e cinge-se por uma 
perturbação em que a pessoa tem evacuações pouco 
frequentes ou incómodas.

A obstipação limita a frequência das dejeções, sendo 
inferior ao normal, as fezes poderão ser duras, secas e 
difíceis de expulsar ou com a sensação de que o reto não 
fica totalmente vazio. A obstipação aguda inicia-se de 
forma repentina e a pessoa apercebe-se claramente do 
facto, enquanto a crónica pode começar de forma súbita e 
persistir durante meses ou anos.

Na maioria das vezes, a causa da obstipação não se 
encontra associada a qualquer doença ou alteração do 
aparelho digestivo, estando antes ligada à dieta, ao estilo 
de vida (sedentarismo), à medicação ou a outros 
fenómenos orgânicos que desidratam e aumentam a 
consistência das fezes, causando desconforto à sua 
passagem. 

Alguns dos fatores que mais contribuem para a 
obstipação no adulto são:

• Alimentação (pobre em fibra)

• Líquidos (ingestão insuficiente)

• Exercício físico (sedentarismo)

• Fármacos (por exemplo: antiácidos, sais de ferro ou 
de bismuto, anticolinérgicos, anti-hipertensores, 
opiáceos, tranquilizantes e sedativos).

• Abuso de laxativos

• Fatores psicológicos 

• Viagens e cumprimentos de horários

• Obstrução intestinal (problema grave)

• Fornecimento deficiente de sangue ao intestino

• Lesão nervosa ou da espinal medula.

• Doença de Parkinson

• Hipotiroidismo

• Hipercalcémia

A prisão de ventre deverá sempre ser tratada, nunca 
ignorada e a melhor forma é aumentar a ingestão de 
alimentos ricos em fibras solúveis e insolúveis (vegetais, 
frutas, cereais integrais, etc.), água, exercício físico e 
complementar com um suplemento laxante que tenha na 
sua composição plantas emolientes e protetoras da 
mucosa intestinal, caso do Defeklax balance, e 
complementado com pré e próbióticos e glutamina 
(Preprobioty) de forma a regularizar a flora intestinal e 
promover o normal e natural funcionamento intestinal, 
evitando a inflamação e lesões futuras na sua função, como 
a disbiose, a hiperpermeabilidade intestinal, cancro 
colorretal, entre outras.    

Atualmente muitas pessoas usam laxativos para aliviar a 
prisão de ventre. Todavia alguns são seguros a longo prazo 
(DefeKlax balance) tanto no tratamento como na 
prevenção, enquanto outros deverão ser utilizados só 
pontualmente, podendo mesmo ser nocivos com o 
decorrer do tempo. 

O Defeklax Balanceé o seu impulsionador intestinal 
natural e de confiança que lhe confere todo o alívio no 
seu dia á dia graças a uma fórmula minuciosamente 
estudada e completa, que inclui plantas sinérgicas 
laxantes, emolientes, protetoras e reparadoras da 
mucosa intestinal e com capacidade de eliminar o 
excesso de gases e cólicas que ocorrem como 
consequência da prisão de ventre, podendo aproveitar o 
tempo de uma forma mais descontraída, original e 
imaginativa na sua vida.

Qual a acção do Defeklax Balance no 
organismo:

• Obstipação funcional crónica ou ocasional

• Laxante seguro

• Necessidades de evacuação rápida com fezes brandas 
no caso de fissuras anais e hemorroidal 

• Aumenta a motilidade intestinal

• Aumento do volume e viscosidade das fezes

• Emoliente

• Protetor da mucosa intestinal

• Aumenta a secreção ativa de água e eletrólitos no 
conteúdo intestinal

• Cólicas

• Diverticulite

• Intestino irritável

• Colon alterado por abuso de laxantes irritantes da 
mucosa

• Cancro do colon (preventivo)

• Flatulência

• Purgante 

• Fissuras anais 

• Hemorroidal

• Anti-inflamatório

• Eupéptico (facilita a digestão)

• Discinesia biliar
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BALANCE
PRODUTO DE ORIGEM NATURAL
ELEVADA BIODISPONIBILIDADE

No cólon saudável
uma parte da água
é extraída das fezes

Se for extraída
demasiada água,
as fezes
permanecem tempo
excessivo no cólon,
desidratam e
endurecem
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(* DDR - Fórmula por 2 comprimidos)

Composição: Sorbitol (Edulcorante), Sene (Cassia angustifolia) 12%, Amieiro Negro (Rhamnus frangula) casca 7,5%, Cascara sagrada (Rhamnus purshiana) casca 7,5%, 
Psílio (Plantago psyllium) semente 7,5%, Ameixa (Prunus domestica) fruto 7,5%, Malva silvestre (Malva sylvestris) planta 7%, Funcho (Pimpinela anisum) 7%, Alteia 
(Althaea officinalis) raiz 5%, Aloé (Aloé barbadensis) folha 5%, Ruibarbo (Rheum palmatum) raiz 5%, Linho (Linum usitatissimum) sementes 5%, Celulose 
microcristalina (Agente de Carga), Estearato de Magnésio (Antiaglomerante).
Toma Diária: 2 comprimidos. Modo de tomar: 1 a 2 comprimidos 2 a 3 horas antes de se deitar acompanhado de um bom copo com água.
Contra-indicações: não aconselhável a grávidas, lactantes e hipersensibilidade a algum dos componentes, estenose ou oclusão intestinal,  apendicite ou cistite 
aguda, síndromas de hiperestrogenismo. Precauções: Não exceder a DDR (Dose Diária Recomendada). Interacções medicamentosas: Bloqueadores dos canais de 
cálcio, indometacina, bloqueadores dos efeitos diarreicos, cardiotónicos, corticosteróides.
Observações: Contém edulcorante. Apresentação: Frasco de 60 comprimidos de 1000 mg (Peso líquido 60 grs).

Estudos e ensaios clínicos demonstraram que os princípios activos dos suplementos utilizados
apresentam actividade específica biológica e terapêutica. 
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Composição

DEFEKLAX BALANCE

Constituintes Indicações

Sene 

Amieiro negro 
 

Cascara sagrada 

Psílio 

Ameixa 

Malva silvestre 

Funcho

Alteia 

Aloé vera 

Ruibarbo 

Sementes de Linho 

240 mg

150 mg

150 mg

150 mg

 
150 mg

140 mg

140 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

Constituintes antracénicos
Mucilagens
Flavonóides

Compostos antraquinónicos livres 
(crisofanol e emodina)
Heterósidos (frangulósidos A e B)

Derivados antraquinónicos 
(cascarósidos A, B, C, D, E e F) 

Mucilagens de ácidos urónicos;
Hemiceluloses; Heterósidos iridóides 
(aucubósido);  Fitosteróis; Sais  
minerais; Proteínas

Fibras vegetais: pectina
Diidroxifenilisatina
Vitaminas do complexo B (excepto a 
B12)

Mucilagem
Antocianósidos
Flavonóides

Fitosteróis
Óleo essencial
Flavonóides

Mucilagem
Pectina
Flavonóides
Taninos

Mucilagens (acemanano)
Lectinas

Derivados hidroxiantracénicos (reína)
Taninos

Mucilagens
Fibras: hemicelulose, celulose, linhina
Ácidos gordos insaturados: Ómega 3, 6

Laxante (aumenta a atividade peristáltica intestinal)
Obstipação funcional transitória
Purgante

Laxante (aumenta a motilidade 
cólica propulsiva)
Amenta a secreção ativa de água 
e eletrólitos no conteúdo 

intestinal
Obstipação ocasional
Purgante 
Helmintíases

Útil em necessidades de 
evacuação rápida com fezes 
brandas no caso de fissuras anais 
e hemorroidal.

Laxante 
Obstipação ocasional

Colagoga
Purgante

Laxante 
Obstipação 
Estimulante do 
peristaltismo intestinal

Aumento do volume e 
viscosidade das fezes
Emoliente
Protetor da mucosa 

intestinal
Diverticulite
Intestino irritável
Cólicas

Anti-inflamatória
Fissuras anais 
Hemorroidal

Prisão de ventre
Laxante suave e seguro
Estimulante suave dos 

movimentos peristálticos do 
intestino
Protetor intestinal

Prevenção do cancro do cólon

Prisão de ventre ou diarreia
Laxante

Emoliente 
Protetor das mucosas intestinais

Anti-inflamatória

Flatulência
Carminativo (reduz os gases 

intestinais)
Cólicas gastrointestinais 

Eupéptico (facilita a digestão)
Discinesia biliar

Reguladora do trânsito intestinal
Obstipação ou diarreia

Emoliente
Irritação da mucosa digestiva

Síndroma do colon irritável
Anti-inflamatória

Prisão de ventre
Cicatrizante

Anti-inflamatória 
Hidratante

Obstipação funcional
Laxante
Aumenta a motilidade do 

intestino
Reduz a absorção de líquidos no 
colon

Purgante

Obstipação crónica ou diarreia
Laxante
Emoliente

Enterites
Cólon irritável
Diverticulites

Colon alterado por abuso de 
laxantes irritantes da mucosa

Fórmula*


