
 

                    

 

Hyvinvoiva suolisto lisää kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia 

- Gelsectan-valmiste tukena IBS:n hoidossa 

 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan ärtyvän suolen oireyhtymästä (IBS) kärsivillä on jopa kolminkertainen 

mahdollisuus sairastua mielenterveyshäiriöihin, kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen1. Suolistomikrobit 

osallistuvat elimistön ruoansulatukseen ja lisäksi ne tuottavat hermoston välittäjäaineita sekä säätelevät 

stressihormonien tuotantoa2. Gelsectan-valmiste auttaa toiminnallisista vatsavaivoista, kuten ärtyvän 

suolen oireyhtymästä (IBS), kärsiviä vahvistamalla epiteelisolujen tiiviitä liitoksia ja vähentämällä suolen 

läpäisevyyttä. 

Ärtyvä suoli oireilee yleensä ilmavaivoina, turvotuksena sekä vatsakipuna, johon liittyy ripulia, 

ummetusta tai molempia. 

- Kiireinen elämäntyyli ja stressi pahentavat oireita, ja olennaista onkin kiinnittää huomiota 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joka käsittää sekä mielen että kehon, kertoo laillistettu 

ravitsemusterapeutti Leena Putkonen.  

Hänen mukaansa oikeanlainen ruokavalio ja stressinhallinta ovat IBS:n hoidossa avainasemassa. 

Terveellisen ruokavalion lisäksi IBS-oireita voi hoitaa Gelsectan-valmisteella, joka vähentää suolen 

 
1 Canakis ym. (2020) Irritable bowel syndrome and gut microbiota. Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity, Vol. 27. (1), 
10.1097/MED.0000000000000523. 
2 Dinan ym. (2019) Feeding melancholic microbes: MyNewGut recommendations on diet and mood. Clinical Nutrition, Vol. 38, pp. 1995-2001 



läpäisevyyttä ja lievittää oireita, kuten ripulia, vatsakipua, vatsan alueen jännittyneisyyttä, turvotusta ja 

ilmavaivoja. 

Suolistobakteerien yhteys mielenterveyteen 

 

Nykytiedon perusteella voidaan sanoa, että suolistobakteerit kommunikoivat aivojen kanssa aivo-suoli-

akselin kautta. Monimuotoinen suolistomikrobisto edistää vatsan toimintaa ja psyykkistä hyvinvointia. 

- Suolistosairaudesta kärsivillä on erilainen suolistomikrobistoprofiili kuin terveillä, Putkonen sanoo.  

Gelsectan-valmiste suojaa suolistoa ja ruokkii hyödyllisiä bakteereita 

 

Oikeanlaisen ruokavalion tukena voidaan käyttää suoliston hyvinvointia parantavia valmisteita. Ärtyvän 

suolen oireyhtymän hoitoon kehitetty Gelsectan-valmiste palauttaa suolen normaalin toiminnan ja 

suojaa suolen limakalvoa muodostamalla sen pinnalle esteen. Ksyloglukaania ja kasviproteenia 

sisältävä valmiste edistää suoliston pintasolukon terveyttä. 

- Gelsectanin sisältämät ksylo-oligosakkaridit toimivat suolistossa prebiootteina, jotka ruokkivat 

suoliston luontaisia hyviä bakteereita, mikä auttaa pitämään suoliston pintasolukon ehjänä, täydentää 

Putkonen. 

 

Tuotetiedot 

Gelsectan®-valmiste 

Gelsectan on tarkoitettu suoliston normaalin toiminnan palauttamiseen, kun oireet 

johtuvat ärtyvän suolen oireyhtymästä (IBS), suolistoyliherkkyydestä tai 

lääkkeiden käyttämisestä. Gelsectan lievittää ripulia, vatsakipua, vatsan alueen 

jännittyneisyyttä, turvotusta ja ilmavaivoja. Gelsectan suojaa suolen limakalvoa ja 

lisää hyödyllisten bifidobakteerien määrää suolistossa. 

 

Annostelu: Ota oireiden vakavuuden mukaan 1-2 kapselia nesteen kanssa 

kahdesti vuorokaudessa (aamulla ennen aamiaista ja illalla ennen illallista) 2-4 

viikon ajan. Hoitoa voidaan tarvittaessa käyttää ylläpitohoitona.  

  

Ainesosat: Ksyloglukaani, herneproteiini ja viinirypäleen siemenuute, ksylo-

oligosakkaridit, magnesiumstearaatti (kasvisperäinen) ja amorfinen saostunut 

piidioksidi. Laktoositon ja gluteeniton. CE-merkitty tuote. Pakkaus sisältää 60 

kapselia. Suositushinta 40,00 €. 

 

 

Tuotteet saatavilla apteekeista ilman reseptiä. 
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Sabora Pharma Oy, Anneli Laitinen-Felber, 029 3700 362, anneli.laitinen@saborapharma.fi 

Akvamariini Porter Novelli, Anniina Savolahti, 050 363 3757, anniina.savolahti@akvamariini.fi 

 

______________________________________________________________________________________ 
Sabora on suomalainen vuonna 1997 perustettu kansainvälisesti toimiva perheyritys, joka on sitoutunut uudistamaan ja vahvistamaan hyvää oloa ja 

elämänlaatua Suomessa. Se kehittää ja markkinoi laadukkaita ja edistyksellisiä tuotteita terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. 

Tuotteet ovat resepti- ja käsikauppalääkkeitä, ravintolisiä sekä terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. www.askelterapia.fi 
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