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Intesta kw. masłowy jelito drażliwe Debutir 60 kapsułek
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent Bioton

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

kwas gamma-masłowy

Zastosowanie Trawienie

Opis produktu
 

Skład:
Preparat zawiera sól sodową kwasu masłowego tj. maślan sodu. Kwas masłowy jest istotnym substratem energetycznym dla komórek
nabłonka jelit. W warunkach fizjologicznych wytwarzany jest w procesie fermentacji bakteryjnej błonnika w okrężnicy. Choroby
przewodu pokarmowego mogą powodować znaczące zmniejszenie wytwarzania kwasu masłowego. W takim przypadku istotną rolę,
obok farmakoterapii, odgrywa właściwe postępowanie dietetyczne, pozwalające uzupełnić jego niedobory.

Preparat zawiera maślan sodu, który wraz z ochronną matrycą z mieszaniny acylogliceroli został poddany procesowi mikrogranulacji.
Taka forma chroni kwas masłowy przed enzymami trawiennymi górnego odcinka przewodu pokarmowego i pozwala na jego skuteczne
dostarczenie do jelit. Skład granulatu jest tak dobrany, aby proces uwalniania maślanu sodu odbywał się stopniowo, na całej długości
jelita cienkiego i grubego.

Wskazania:
Preparat jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego dla dorosłych i dzieci po 7. roku życia do
stosowania w postępowaniu dietetycznym:

• w zaburzeniach czynności jelit (zespół jelita drażliwego)

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

• w zaburzeniach prawidłowego składu flory jelitowej

• w zakażeniach jelit i stanach biegunkowych (np. po antybiotykoterapii)

• w przypadku niedoboru krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych

• u chorych po leczeniu przeciwnowotworowym (np. zapalenie jelita po radioterapii).
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 Dawkowanie:
Preparat ma postać kapsułek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności
działania preparatu, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu,
skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli: 1 kapsułka 2 razy na dobę, rano i wieczorem, przez co najmniej 3 miesiące.

Dzieci po 7. roku życia: 1 kapsułka na dobę, najlepiej wieczorem, przez co najmniej 6 tygodni.

Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i bez wysypywania zawartości) popijając chłodną lub letnią wodą. Najlepiej
przyjmować w trakcie posiłku.

Środki ostrożności:

Nie stosować w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Działania niepożądane:
Nie ma danych dotyczących występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu.

Jeżeli wystąpią reakcje nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

