
Näringsdeklaration per 100 g

Protein 
Kolhydrater

  varav sockers 
Totalt Fett 
varav mättat 
Fibrer 
Natrium 
Klorid 
Kalium 
Kalcium 
Fosfor 
Magnesium 
Järn 
Zink 
Koppar

12 g

59 g

3 g

10 g

1.5 g

7.5 g

14 mg

86 mg

310 mg

88 mg

400 mg

130 mg

4.5 mg

2.4 mg

390 µg


Viktigt:	  	  
SPC-‐Flakes®	  bör	  
användas	  i	  c:a	  14	  
dagar	  innan	  önskad	  
effekt	  kan	  förväntas.	  	  
För	  att	  uppnå	  en	  
snabbare	  effekt	  kan	  
behandlingen	  inledas	  
med	  att	  kombinera	  
SPC-‐Flakes®	  och	  
Salovum®.	  	  Efter	  14	  
dagars	  behandling	  kan	  
Salovum	  sättas	  ut	  
medan	  behandlingen	  
med	  SPC-‐Flakes®	  
fortsätter.	  

Förvaring:	  	  
Torrt	  och	  svalt	  	  	  

Förpackning:	  
450	  g

Pharma Scandinavia

www.poapharma.com

Ett livsmedel för speciellt medicinska ändamål
SPC-Flakes® är specialprocessade havreflingor, som framställs under en unik och patenterad 
produktionsmetod. SPC står för “Specially Processed Cereals”. Det är en havregrynsprodukt som 
är specialbehandlad så att kroppen stimuleras till att producera och aktivera mer antisekretorisk 
faktor (AF).

AF reglerar vatten- och jonbalansen över cellmembranen. AF kan normalisera vatten- och 
saltsekretionen i tarmen och är ett potent medel mot diarré 1,2.  AF kan också reglera trycket av 
den endolymfatiska vätskan i balansorganet och kan därför användas för behandling av Meniéres 
sjukdom 3,4. AF kan tillföras kroppen i form av produkterna SPC-Flakes® och Salovum®. Båda 
produkterna är fria från tillsatser.


Användning vid behandling av:

Mb Meniére 3,4, IBD (Mb Crohn, Ulcerös Kolit), Diareé sjukdomar, Mastitis 5


Hur intas SPC-Flakes®: 
SPC-Flakes® kan ätas naturell med t.ex. fil, youghurt eller mjölk. SPC-Flakes® kan också kokas till 
gröt ensam eller tillsammans med andra grynsorter. SPC-Flakes® kan också blandas i mjöl och 
användas till bakning av röd och kakor. Recept kan beställas från info@poaab.com


Dosering: 
1 g/kg kroppsvikt  dagligen eller enligt ordination.Doseringen bör fördelas över över dagen (2-3 
gånger). 1 dl. SPC-Flakes® motsvaras av ca 50 g. För barn kan en högre dos vara nödvändig 
medan en lägre dos kan övervägas för äldre.


Supportchat: 
Du kan kontakta oss på AF@poaab.com om du har frågor om hur man använder SPC-Flakes®. Vi 
svarar inom 24 timmar.
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Jod

Selen

Mangnesium

Krom

Molybdenum

Fluor

Vitamin K

Thiamin

Riboflavin

Vitamin B6 

Niacin

Foolsyra

Vitamin B12

Pantoten syra

Biotin

Vitamin E

0.5 µg

8 µg

3.1 mg

14 µg

130 µg

0.08 mg

1.6 µg

0.57 mg

1.3 mg

0.08 mg

2.7 mg

166 µg

0.28 µg

1.7 mg

16 µg

0.74 mg
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