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Intesta MAX maślan sodu jelito drażliwe Debutir 30 saszetek
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 sztuk

Postać Saszetki

Producent Bioton

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

kwas gamma-masłowy

Zastosowanie Trawienie

Opis produktu
 

Głównym składnikiem preparatu jest maślan sodu, który uzupelnia niedobory endogennego kwasu masłowego. Działanie maślanu sodu
polega na zmniejszeniu częstotliwości i nasilenia objawów ze strony jelit. Produkt jest dobrze tolerowany przez organizm.

Działanie.

Substancja czynna: złożone

Skład

Jedna saszetka preparatu Intesta Max zawiera 2 500 mg mikrogranulowanego maślanu sodu i trójglicerydów pochodzenia roślinnego
co odpowiada 750 mg maślanu sodu. Składniki: mieszanina całkowicie uwodornionych trójglicerydów kwasów tłuszczowych z oleju
palmowego, maślan sodu, aromat naturalny żurawinowy, substancja słodząca – Acesulfam K .

Sposób przechowywania25°C

Sposób użycia

Granulat w saszetce Intesta max jest nierozpuszczalny w wodzie.

Zaleca się bezpośrednio wsypać zawartość saszetki Intesta max do ust i popić wodą lub innym płynem o temperaturze pokojowej lub
zmieszać z gęstym posiłkiem np. jogurtem lub serkiem.

Preparat Intesta max ma dodatek naturalnego aromatu żurawinowego, pomimo tego zawartość saszetki może mieć specyficzny
zapach, charakterystyczny dla maślanu sodu. Z tego powodu zaleca się połknąć zawartość saszetki bezpośrednio po otwarciu.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
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Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) i inne zaburzenia czynnościowe jelit: zaleca się przyjmować 1 saszetkę Intesta Max rano po śniadaniu
do momentu uzyskania pozytywnego efektu dietetycznego, nie krócej niż jeden miesiąc.

Biegunki i zaburzenia jelitowe wywołane między innymi przez antybiotykoterapię, radioterapią, chemioterapię lub patogeny: zaleca się
przyjmować 1 saszetkę Intesta Max rano po śniadaniu do momentu uzyskania pozytywnego efektu dietetycznego, nie krócej niż jeden
miesiąc.

Stosowanie przed i po zabiegu chirurgicznym w obrębie jelit: Zaleca się przyjmowanie 1 saszetki rano po śniadaniu lub 1 saszetki rano
po śniadaniu i 1 saszetki wieczorem po kolacji, przez około 10 -14 dni przed operacją.

Okres pooperacyjny: Zaleca się przyjmowanie 1 saszetki rano po śniadaniu lub 1 saszetki rano po śniadaniu i 1 saszetki wieczorem po
kolacji, przez około 2 tygodnie po operacji.

Nieswoiste choroby zapalne jelit: zaleca się przyjmować 1 saszetkę Intesta Max rano po śniadaniu.

Choroba uchyłkowa jelit: zaleca się przyjmować 1 saszetkę Intesta Max rano, po śniadaniu.

Dieta ograniczająca spożycie błonnika pokarmowego: W celu uzyskania korzystnych efektów postępowania dietetycznego przy
ograniczonym spożyciu błonnika należy przyjmować 1 saszetkę Intesta Max rano po śniadaniu przez okres stosowania diety.

Pobyt w rejonach o niższym standardzie sanitarnym: Zaleca się przyjmowanie 1 saszetki Intesta Max rano po śniadaniu i 1 saszetki
wieczorem po kolacji, przez tydzień przed wyjazdem. Postępowanie należy kontynuować przez cały pobyt.

Uwagi do stosowania.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Stosować pod nadzorem lekarza.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Nie powinien być stosowany przez osoby, u których nie stwierdzono wymienionych stanów chorobowych, zaburzeń stanu zdrowia lub
nie ma wskazań lekarskich do jego stosowania.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIOLEK

Pozwolenie: GIS 05/20
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