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Magnesia
Cinfa
Het natuurlijke, zachte hulpmiddel
voor een verbetering van de stoelgang,
zonder hinderlijke bijwerkingen.

Een goede stoelgang is van essentieel
belang voor een gezonde afwikkeling van
het spijsverteringsproces.

Het natuurlijke proces wordt weer
geactiveerd

Er zijn echter diverse factoren waardoor dit natuurlijke proces soms
tijdelijk verstoord wordt. Dan treedt verstopping op of vertraging van
de stoelgang. Veelal vergezeld van buikkrampen.

Belangrijk pluspunt is, dat Magnesia Cinfa is samengesteld op basis
van natuurlijke ingrediënten.
Magnesia Cinfa is een osmotisch hulpmiddel, dat een gunstige
invloed heeft op de peristaltische bewegingen van de darmen, waardoor de ontlasting (weer) wordt voortgestuwd. Onder andere door
vocht aan te trekken richting de darmen, hetgeen op natuurlijke wijze
de voortstuwing vergemakkelijkt en de doorstroming bevordert.

Belangrijke oorzaken kunnen zijn:
• Te weinig vezelrijk voedsel eten
• Te weinig fruit en groenten eten
• Te weinig drinken (2 liter per dag)
• Te weinig lichaamsbeweging (15 à 20 min. lopen per dag)
• Geen vaste tijd voor de toiletgang, zodat geen gewenningsproces optreedt voor de darmen

Soms moet je de natuur even een handje
helpen

Veilig zonder bijwerkingen

Treedt eenmaal een verstopping op dan kan een hulpmiddel uitkomst
bieden. Magnesia Cinfa is dan een goed middel om het herstel van de
normale stoelgang te bewerkstelligen.

Magnesia Cinfa kan zowel door volwassenen als kinderen worden
gebruikt.
Het bevat geen suiker, dus ook voor diabetici kan het probleemloos
toegepast worden.
Ook zwangere vrouwen hebben door de jaren heen nooit negatieve
ervaringen ondervonden tijdens het gebruik.
Magnesia Cinfa is bovendien aangenaam van smaak, wat niet van
alle hulpmiddelen voor verbetering van de stoelgang gezegd kan
worden. Het maakt het innemen wel een stuk plezieriger, zonder dat
sprake is van misselijkheid.
Doordat het een ‘zacht’ hulpmiddel is treden ook geen bijwerkingen
op, bijvoorbeeld in de vorm van brandend maagzuur.

Magnesia Cinfa wordt al meer dan 20 jaar succesvol toegepast. Het is
bijvoorbeeld in veel Spaanse ziekenhuizen een middel dat standaard
wordt gebruikt bij optredende verstopping. Niet in de laatste plaats
omdat het een perfecte dosering mogelijk maakt, geheel afgestemd
op elke individuele situatie.
De standaard dosering is 1 of 2 lepeltjes. Voor de juiste hoeveelheid
is een handig doseerlepeltje bijgevoegd. Bij ernstige constipatie (verstopping) kan de dosering tijdelijk worden verhoogd tot bijvoorbeeld
5 lepeltjes. Zodra een merkbaar effect optreedt kan de dosering weer
worden verlaagd.
.

Magnesia Cinfa is inmiddels in de meeste Europese landen verkrijgbaar. Het wordt daarbij zowel in ziekenhuizen toegepast als in de
thuissituatie.

