
CALMOSINE Digestion

Naravna rešitev za blaženje infantilnih 
kolik in lajšanje prebavnih motenj 
dojenčkov in otrok vseh starosti



CALMOSINE digestion

• Prehransko dopolnilo  

• Standardizirani vodni ekstrakti zdravilnih delov zelišč - pravi 
fitopreparat

• FITOTERAPIJA - oblika tradicionalne i konvencionalne medicine



        CALMOSINE digestion

• Vodni ekstrakti BIO organsko proizvedenih zelišč

• Ostale sestavine: fruktoza, sok limone, voda

• Povsem naraven  - brez konzervansov, brez arome, brez umetnih 
barvil

• Primeren od prvih dni življenja naprej

 



CALMOSINE digestion 
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1. NAVADNI KOMARČEK – plod
2. LIPA – cvet
3. POMARANČA – cvet 



1. Navadni komarček ali koromač 
(Foeniculum vulgare)

• Navadni komarček- ena od najstarejših in najpomembnejših 
zdravilnih zelišč

• Od nekdaj se uporablja za boljšo prebavo, običajno v obliki čaja

• Navadni komarček - zaradi neškodljivosti in učinkovitosti ena od 
redkih zelišč, ki se lahko uporabljajo pri otrocih od rojstva (ESCOP 
– European Scientific Cooperative on Phytotherapy)



Navadni komarček 
karminativno delovanje

• Zeliščni karminativ – proti napihnjenosti

• Stimulira eliminacijo plinov nakopičenega zaradi intestinalne 
fermentacije

• Zmanjšuje tvorbo plinov preko delovanja na bakterije, ki so  
odgovorne za fermentacijo v debelem črevesju



Navadni komarček
spazmolitično delovanje

• Stimulira motiliteto črevesja in zmanjšuje spazem

• Na sluznici želodca naredi oblogo



Navadni komarček
deluje tudi

• Antibakterijsko - Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 
E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Shigella 
flexneri

• Antiglivično -Candida albicans,  Aspergillus, dermatophytes 

• Estrogeno – stimulacija laktacije,  blaži dismenorejo
• Sekretolitično in sekretomotorno – eliminacija bronhialnega 

sekreta in stimulacija aktivnosti ciliarnega epitela



2. Lipa (Tilia cordata)

• Lipa je poznana po svojem pomirjajočem in sproščujočem 
delovanju še posebej na prebavni trakt 

• V sestavi lipe so bioflavonoidi – biološko aktivne spojine

• Rutin (vitamin P) – heterozid, ki ima številna delovanja – 
spazmolitično, nevroprotektivno (sedativno), diuretično



3. Pomaranča (Citrus aurantium)

• Calmosine digestion –  za prijeten okus



CALMOSINE digestion 
uporaba

• Infantilne kolike

• Flatulenca

• Dispepsija

• Dismenoreja

• Katar
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CALMOSINE



Infantilne kolike
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Definicija infantilnih kolik

• 1954 :  Wessel kriteriji
• Več kot 3 ure dnevno
• Več kot 3 dni na teden 
• Več kot 3 tedne skupaj

• 2005 :  ROME III kriteriji
• Več kot 3 ure dnevno
• Več kot 3 dni na teden 
• Več kot 1 teden 
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Prekomerno 
jokanje



Pogostnost infantilnih kolik

• Eden od najpogostejših problemov v pediatriji

• Pojavlja se pri 25-40% dojenčkih do 6 meseca starosti 

• Jok se pojavlja v poznih popoldanskih in večernih urah posebej 
po obrokih
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Etiologija infantilnih kolik

• Nekaj hipotez: 
• Gastrointestinalna teorija – nezrelost digestivnega sistema  zmanjšana 

mobilnost črevesja  akumulacija intestinalnih plinov
• Infektivna teorija – prisotnost Helicobacter pylori v črevesju
• Vpliv hrane (intoleranca ali alergija na kravje mleko in sojo)
• Vpliv okolice – zaskrbljeni, vznemirjeni ali žalostni starši

v bistvu ni definiranega vzroka
= ena od največjih ugank v pediatriji… 
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Tretma infantilnih kolik

• Sprememba mlečne formule (če gre za adaptirana mleka)

• Farmakološko (simetikon)

• Uporaba drugih praparatov (kuminov čaj, probiotiki, laktoza, 
homeopatija ....)
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Alternativni pristopi

• Umirjanje dojenčka – objem, nežno zibanje, petje 
uspavank, sprehod, vožnja z avtom
•Masaža trebuščka, termofor
• Pogostejši  obroki, doječa mama se izogiba kofeinu 

in čokoladi
• Poslušanje mirne glasbe, zvok fena, sesalca
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I …?
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CALMOSINE



CALMOSINE digestion – zgodovina

• 1994   Pediatri v Franciji so želeli priporočati naraven proizvod družinam z dojenčki s 
prebavnimi motnjami že od rojstva naprej 

• 1996  Le laboratoire Legras lansira  Calmosine

• 1996-2008    Prodaja v konstantni rasti

• 2008   Les laboratoires Laudavie kupi proizvod Calmosine

• 2014   Uvedena oblika v vrečicah enkratne doze in Certificat Bio

• 2015   Registracija in lansiranje v Belgiji

• 2017   Registracija in lansiranje v Srbiji



CALMOSINE digestion– klinične raziskave

Dve kontrolirani raziskavi vs.placebo, randomizirani, dvojno slepi slepe

Učinki oljne emulzije semen 
navadneg komarčka na infantilne 
kolike 

Učinki standardiziranega ekstrakta 
navadnega komarčka, melise in kamilice pri 
zdravljenju infantilnih kolik

Zmanjšanje joka ob kolikah pri 65%  
otrok, ki so dobivala navadni 
komarček
V primerjavi z 24% v placebo skupini (p<0,01)

Zmanjšanje trajanja joka ob kolikah  pri 
85% dojenčkov, ki so dobivala preparat 
na bazi komarčka
V primerjavi z  49% v placebo skupini (p<0,01)

Objavljeni klinični  

rezultati



CALMOSINE digestion – farmacevtska oblika

•Standardizirani vodni zeliščni ekstrakti iz BIO organskih zelišč
•Doze (vrečke) po 5ml 
•Pakiranje vsebuje 12 vrečk
•Vrečke so praktične, pakiranje omogoča varnost, pripravljeno za takojšnjo uporabo

od prvih dni 
življenja 
naprej

• Priporočilo za uporabo:
1 doza - vrečka 5ml napitka, 
nerazredčena pred vsakim obrokom,
do 6 krat na dan.
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• Pomirja hitro



CALMOSINE digestion – 
proizvodnja in distribucija

• Proizvodnja v farmacevtski firmi

• Rigorozna kontrola vsake faze proizvodnega procesa:
• Kontrola vstopnih surovin
• Kontrola proizvodnje
• Kontrola končnega proizvoda
• Sledljivost
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DISTRIBUCIJA - IZKLJUČNO V LEKARNAH



CALMOSINE digestion 

• Pomirja in blagodejno vpliva na prebavo
• Ni starostne omejitve
• Najbolj koristen pri infantilnih kolikah: blaži kolike dojenčkov, zmanjšuje  

jokanje
• Priporočljivo tudi za doječe mamice 1-2 vrečki dnevno ( poveča tvorbo 

mleka – v kolikor je to potrebno ; zdravilne sestavine navadnega 
komarčka in lipe prehajajo tudi v mleko in blagodejno vplivajo na 
prebavni sistem)

• Namenjen celi družini, posebno najmlajšim
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Izkušnje mamic
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• Preko 40% anketiranih mamic se je soočilo s kolikami v prvih mesecih 
dojenčkovega življenja 

• V  90% primerov so poskusile veliko stvari za ublažitev kolik in dojenčkovega joka

Anketa januar 2008 –  vključenih 2300 mamic

Rekle so …

Izkušnje s CALMOSINE digestion pri anketiranih mamicah
• Starost:  dojenčki < 2 meseca pri 67 % primerov (večina od 3. tedna dalje) 

• Doba uporabe : 1 mesec pri 50 % primerov, 2 meseca pri 30 % primerov

• 2 od 3 mamic (70%) ocenjujeta Calmosine digestion učinkovit



Izkušnje farmacevtov
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• pomirja

• sprošča

• pospešuje prebavo

• praktičen

• lahko za uporabo

• varen   

• želiščni

• okusen +++

• naraven

• učinkovit

Anketa jun 2011 – vključenih 23 lekarn

Kaj pravijo farmacevti o CALMOSINE…



Izkušnje pediatrov
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• 99 % pediatrov pozna Calmosine
• 78 % pediatrov priporoča Calmosine, ki je v 40% je prvi izbor

Anketa  2011 – vključenih 251 pediatrov

Mesto CALMOSINE…

Njihovo mnenje o CALMOSINE…

« CALMOSINE : zdrava terapija »
• 8 od 10 pediatrov ima pozitivno mišljenje o Calmosine

• CALMOSINE  je prepoznaven kot zdrav proizvod, učinkovit, primeren 

       in dobro sprejet. 

CALMOSINE je prvi izbor pri večini pediatrov
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CALMOSINE

Hvala za 
pozornost
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