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Debutir kw. masłowy jelito drażliwe 60 kapsułek
 

cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent Polpharma

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

kwas gamma-masłowy

Zastosowanie Trawienie

Opis produktu
 

Debutir zawiera sól sodową kwasu masłowego (maślan sodu) w postaci mikrogranulatu o innowacyjnej formule.

Kwas masłowy zawarty w kapsułkach Debutir odgrywa istotne znaczenie w utrzymaniu prawidłowej struktury, integralności oraz funkcji
jelita. Szczególnie silny odżywczy (troficzny) efekt wywiera na błonę śluzową jelit – przyspiesza procesy gojenia oraz regeneracji
nabłonka jelit.

Debutir wykonany jest w technologii mikrootoczkowania, która umożliwiła "schowanie" maślanu w lipidowej matrycy. Metoda ta
pozwoliła na zneutralizowanie jego właściwości smakowo - zapachowych oraz na stopniowe, powolne uwalnianie na całej długości
przewodu pokarmowego. Jest to jedna z możliwości podawania maślanu, pozwalająca na pełne wykorzystanie jego dobroczynnego
działania na błonę śluzową jelita grubego.

Wskazania

Debutir zaleca się stosować do postępowania dietetycznego w:

zaburzeniach czynności jelit (zespół jelita drażliwego),

chorobach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit (m.in. nieswoiste choroby zapalne jelit, biegunki różnego pochodzenia),

w zaburzeniach flory jelitowej,

w niedoborach krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych,

u chorych po leczeniu przeciwnowotworowym (m.in. stanach zapalnych jelit po radioterapii),

w zakażeniach jelit i biegunce (m.in. po antybiotykoterapii).
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 Działanie

Maślan sodu posiada cenne właściwości biologiczne: odżywia błonę śluzową, zwiększa przepływ krwi przez błonę śluzową jelit,
stymuluje motorykę przewodu pokarmowego,  zwiększa wchłanianie sodu i wody w jelicie grubym, sprzyja prawidłowej perystaltyce jelit,
wspomaga produkcję śluzu chroniącego ściany jelit, chroni przed przedostawaniem się bakterii i toksyn do organizmu z treści jelitowej.

Substancja czynna: natrii butyrate

Skład

Składniki:

Maślan sodu, w tym kwas masłowy

150 mg, 120 mg

otoczka kapsułki:

hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
barwnik: dwutlenek tytanu.

Wartość odżywcza

w 1 kapsułce

Wartość energetyczna

7,04 kJ

1,71 kcal

Tłuszcz, w tym

kwasy tłuszczowe nasycone

0,14 g

0,14 g

Węglowodany, w tym cukry

0,05 g

0 g

Sól

0,07 g

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Sposób użycia

Dorośli: doustnie jedna kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Dzieci powyżej 7. roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6
tygodni.

Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając letnią lub chłodną wodą. Najlepiej przyjmować
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 w trakcie posiłku. W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, lekarz może zalecić inne porcje do spożycia preparatu.

Dawkowanie

Debutir stosuje się doustnie 1 kapsułkę 2 razy dziennie (rano i wieczorem) przez minimum 3 miesiące lub wg wskazań lekarza.

Przeciwwskazania

Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność.

Przy uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu Debutir należy zaprzestać jego stosowania.

OstrzeżeniaProdukt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFA ŁÓDŹ

Pozwolenie: GIS 04/10
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