
PADEDA SUSKAIDYTI GLITIMĄ 
Maisto papildas su proliloligopeptidazės fermentu padeda suskaidyti glitimą 

laikantis dietos be glitimo. 

GERBIAMI KLIENTAI, 

dėkojame už Jūsų rodomą pasitikėjimą 

įsigyjant maisto papildą „GluteoStop®“. Jūs 

įsigyjate kokybišką „ineo Pharma“ maisto 

papildą „GluteoStop®“, pagamintą laikantis 

griežčiausių kokybės kriterijų. 

KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI APIE GLITIMĄ? 

Daugelis žmonių turi bėdų dėl glitimo 

virškinimo. Glitimas yra baltymas, turintis 

neįprastai didelį aminorūgšties – prolino kiekį, 

todėl jį sunku virškinti. Prolinas virškinimo trakte 

visiškai nesuskaidomas, nes žmogaus žarnyne 

nepakanka tam reikalingų virškinimo fermentų, 

vadinamųjų proliloligopeptidazių arba 

prolilendopeptidazių (PEP). 

 

Glitimas – tai išbrinkę augaliniai tam tikrų rūšių grūdų baltymai, gerinantys miltų 

kibimo savybes kepant. Grūdai, pvz.: kviečiai, speltos, rugiai, miežiai, neapdoroti 

grūdai ir avižos, turi glitimo, vadinasi, ir visų jo produktų. Net senųjų rūšių grūdai, 

pvz.: vienagrūdžiai kviečiai, lukštiniai kviečiai ir speltos, turi glitimo. Glitimas – tai 

pagrindas, maisto pramonėje padedantis grūdų miltams virsti lipnia tešla, pvz., 

gaminant duoną svarbu, kad tešla iškiltų ir būtų išlaikyta kepinių konsistencija. 

KAIP PASIREIŠKIA JAUTRUMAS KVIEČIAMS? 

Jautrumas kviečiams pirmą kartą buvo aprašytas devintajame dešimtmetyje, tačiau 

tik pastaraisiais metais sulaukė vis didesnio dėmesio ir svarbos. Šis ne celiakijos ir ne 

alergijos sukeltas jautrumas kviečiams yra tam tikrų kviečių sudedamųjų dalių 

netoleravimas. Nusiskundimai dažnai pasireiškia iš karto suvalgius glitimo turinčio 

maisto ir po kelių dienų taip pat greitai dingsta laikantis dietos be glitimo. Pacientai 

skundžiasi pilvo skausmu, pūtimu, viduriavimu arba vidurių užkietėjimu, galvos 

skausmu, mieguistumu, nuovargiu, sąnarių ir raumenų skausmu, odos pokyčiais, 

depresine nuotaika ir mažakraujyste.  

KAIP VEIKIA „GLUTEOSTOP®“? 

„GluteoStop®“ sudėtyje yra specialaus virškinimo fermento proliloligopeptidazės, 

kuris skaido glitimo aminorūgščių grandines (peptidus). Taip galima neutralizuoti 

glitimą. „GluteoStop®“ idealiai tinka besilaikantiems dietos be glitimo ir norintiems 

išvengti glitimo požymių ar maiste „paslėpto glitimo“ sukeltų padarinių. Atlikus 

tyrimus paaiškėjo, kad net laikantis dietos be glitimo pakanka atsitiktinai suvartoti 

200–3000 mg glitimo per dieną, kad pajustumėte diskomfortą. 

 

www.gluteostop.com 

MAISTO PAPILDAS 

„GluteoStop®“ skirtas tik glitimo 

skaidymo funkcijai palaikyti laikantis 

dietos be glitimo. „GluteoStop®“ negali 

pakeisti dietos be glitimo, jis 

nepritaikytas jautrumo glitimui, 

kviečiams arba celiakijos gydymui ar 

prevencijai. 



 

KUO YPATINGAS 
„GLUTEOSTOP®“? 

• individualiai pritaikomas ir 

jūsų poreikiais grindžiamas 

dozavimas  

• saugomas lengvu rankos judesiu  
atidaromame dozatoriuje – patogus 
kelionėje  

• lengvai nuryjamos mini tabletės 

 

KUO GALI BŪTI 

NAUDINGAS 

„GLUTEOSTOP®“? 

• „GluteoStop®“ tinka tik glitimo 

skaidymo funkcijai palaikyti 

laikantis dietos be glitimo. 

Nepastebima galimybė 

vartoti papildą palengvina 

dietos be glitimo 

laikymąsi esant ne 

namuose, pvz.: restorane, 

viešbutyje, atostogaujant 

ar keliaujant. 
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INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ 

„GluteoStop®“ sudėtyje esantis fermentas, vadinamoji Aspergillus Niger prolyl 

endopeptidazė (AN-PEP), yra virškinimo fermentas, būdingas prolino aminorūgščiai. 

Šis specialus fermentas buvo sukurtas taip, kad, veikiamas mūsų skrandžio rūgščių, 

pasiektų optimalų poveikį. Šis „GluteoStop®“ sudėtyje esantis fermentas yra pirmasis 

proteazės fermentas, patvirtintas klinikinių tyrimų su žmonėmis metu. Atsitiktinio 

placebo kontrolės tyrimo metu Mastrichto universiteto mokslininkai nustatė, kad šis 

fermentas labai efektyviai skaido glitimą ir didžioji jo dalis skrandyje suskaidoma per 

trumpą laiką 1,2,3. 

Vienoje mini „GluteoStop®“ dozatoriaus tabletėje yra 30 000 PPI 

prolilendopeptidazės vienetų. Tablečių dozatorius idealiai tinka vartojimui namuose 

bei kelionėje ir užtikrina paprastą dozavimą. Papildo tabletė labai maža, todėl ją 

galima vartoti neužsigeriant vandeniu. 

1 TABLETĖS SUDĖTIS  6 TABLETĖS  

Proliloligopeptidazė 60 mg  360 mg 

(fermentas) 30 000 PPI*  180 000 PPI* 
* PPI reiškia „Protease Picomole International“ ir nurodo fermentų aktyvumą. 

 

VARTOJIMO REKOMENDACIJOS 

Jei reikia, išgerkite vieną ar dvi mini tabletes prieš pat valgį ar valgydami. Neviršykite 

nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildo neturėtumėte vartoti kaip 

maisto pakaitalo. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. „GluteoStop®“ skirtas tik 

suaugusiesiems. 

SUDĖTIS: 

proliloligopeptidazė 85,7 %, užpildai: mikrokristalinė celiuliozė, tinklinės struktūros 

natrio karboksimetilceliuliozė; lipnumą reguliuojančios medžiagos: silicio dioksidas, 

riebalų rūgščių kalcio druskos. 

BE: 

cukraus, laktozės, fruktozės, glitimo, saldiklių, dažiklių, kvapiųjų medžiagų, gyvūninės 

kilmės komponentų, genetiškai modifikuotų organizmų, magnio stearato. 

 

GALIMI PAKUOTĖS DYDŽIAI: 

30 mini tablečių = 2,1 g e  
PRN: 14398555 

90 mini tablečių = 6,3 g e 
PRN: 14184771 
PASTABA: 

Laikykite ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 

Gamintojas: ineo Pharma GmbH Siemensstrasse 
3, D-51381 Leverkusen, Vokietija 
Platintojas: UAB Stada-Nizhpharm-Baltija  
A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva 

www.gluteostop.com 
Šis informacinis lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2018 m. 

liepos mėn. 
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