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Balneoloģija

Medicīnas nozare, kurā pētī minerālavotus, 
ārstnieciskos ūdeņus, dūņas un to izmantošanas 
metodes ārstniecībā; attiecīgā ārstniecības nozare.



Dabīgo minerālūdens iedalījums pēc mineralizācijas pakāpes*

Mazs minerālsāļu saturs <500mg/l
Ļoti mazs minerālsāļu saturs <50mg/l
Minerālsāļiem bagāts >1500mg/l

*Noteikumi par dabīga minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un 
marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīga minerālūdens 
izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas (MK noteikumi Nr. 1130, 5.pielikums)
....



Donat Mg – mineralizācijas  pakāpe 
13174mg/L



Donat Mg

•Visaugstākais magnija saturs salīdzinoši ar 
zināmajiem dabīgajiem minerālūdeņiem*

• 2 glāzes nodrošina  magnija dienas devu

* Dati ES reģistrēto minerālo ūdeņu reģistra



Magnesium homeostasis. 

Jeroen H. F. de Baaij et al. Clin Kidney J 2012;5:i15-i24
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reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com



Magnija nepietiekamība saistīta ar paaugstinātu vajadzību 
vai samazinātu uzsūkšanos

• Modernās pārtikas ražošanas tehnoloģijas iespējams samazina magnija saturu 
mūsdienu uzturā

• Dažādas diētas, badošanās kūres, uzturs bagāts ar kalciju,  samazināts B1,B2, B6
• Medikamentu lietošana, piemēram diurētiķi, antibiotikas utt.
• Endokrīnās patoloģijas ( vairogdziedzera, aknu, nieru slimības)
• Cukura diabēts ( hiperglikēmija izraisa paaugstinātu magnija sekrēciju caur nierēm)
• Alkoholisms- alkohols kavē magnija uzsūkšanos no k-z trakta, palielina izdalīšanos ar 

urīnu
• Krona slimība, celiakija, čūlainais kolīts, stāvokļi pēc operācijām  samazina magnija 

uzsūkšanos
• Stress palielina vajadzību pēc magnija
• Senioriem daļēji samazinās uzsūkšanās un palielinās izdalīšanās
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Veselīgai 
gremošanai

Donat Mg® lietošanas 

laikā nedrīkst aizmirst par 

daudzveidīga un pilnvērtīga 

uzturu

Speciālisti rekomendē 
dzert 2 litrus ūdens dienā

Silts dzēriens no rīta Samazināt kafijas 
patēriņu

Lietot uzturā 
vairāk augļu un 
dārzeņu

Regularās 
fiziskās 
aktivitātes

Lietot uzturā ar pāritkas
škiedrvielām bagātus
produktus: biezputras,
klijas, pilngraudus,
sēklas..

2-3 glāzes Donat Mg® 
dienā

Donat Mg® dabīgā 

minerāl ūdens sastāvs
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Donat Mg  un aizcietējumi

Efficacy and safety of a natural mineral water rich in magnesium
and sulphate for bowel function: a double-blind, randomized,
placebo-controlled study
Gordana Bothe, Aljaz Coh, Annegret Auinger, Eur J Nutr
DOI 10.1007/s00394-015-1094-8

• Dabīgs  osmotisks caureju caureju veicinošs 
līdzeklis, sāļus saturošu līdzekļu grupa

• Satur Magnija sulfātu un Nātrija sulfātu
• Pateicoties osmozei palielinās zarnu satura 

apjoms, pieaug spiediens uz zarnu sienām, 
izraisa peristaltiku

• Mg ir  ietekme uz zarnu hormoniem, kas 
pastiprina perestaltiku

• Uzmanību! Pēc Donat Mg lietošanas var 
rasties caureja, tā pāriet tikko pārtrauc ūdens 
lietošanu



Pētījums

Efficacy and safety of a natural mineral water rich in magnesium
and sulphate for bowel function: a double-blind, randomized,
placebo-controlled study
Gordana Bothe, Aljaz Coh, Annegret Auinger, Eur J Nutr, March,2016, Vol 39, 87-93
DOI 10.1007/s00394-015-1094-8

• Atbilstība Rome III kritēriji 3 mēneši, 
simpromi ne mazāk kā 6 mēneši

• 6 nedēļas 500 ml Donat Mg ik dienas
• 50% labāka vēdera izejas konsistence (Bristol 

skala 3-5) salīdzinoši ar placebo grupu
• Biežāka vēdera izeja salīdzinoši ar placebo 

grupu

• Lietošana no rīta tukšā dūšā un vakarā pirms 
gulētiiešanas



AiAizcietējumi – aktuāla problēma mūsdienās- kā lietot Donat Mg?

• No rīta tukšā dūšā 500ml Donat Mg siltu (30-
37°C)

• Svarīgi izdzert uzreiz vai salīdzonoši ātri
• Šādi tiek stimulēta spontāna evakuācija
• Papildus var izdzert 200-300ml vakarā pirms 

gulētiešanas

• Var tikt veiksmīgi izmantots gatavojot 
pacientus kolonoskopijām, irigogrāfijām un 
operācijām



Ai Donat Mg

• Dabīgi gāzēts minerālūdens
• Avots- Rogaškas Slatina, Slovēnija
• Iepakojums 500 un 1000 ml
• Mērena lietošana ikdienā līdz 500 ml
• Tumša pudele, izvairīties no temperatūras svārstībām 

uzglabāšanas laikā



Donat Mg 

Latvijā  iegādāties šobrīd var:
• German Products Baltics birojā, Vietalvas iela 1, info@gpbaltics.lv, 

www.gpbaltics.lv , tālr. 67278532, darba dienās
• Veikals «Pirkumiņš», Republikas laukums, www.pirkumins.lv
• Veikals «Stockmann» 
• Veselības centrs «Vivendi»
• ......

Papildus informācija http://www.donatmg.eu/

mailto:info@gpbaltics.lv
http://www.gpbaltics.lv/
http://www.pirkumins.lv/
http://www.donatmg.eu/


Paldies par uzmanību!


