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Debutir kaps. 60 kaps.
 

Cena: 36,71 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SENSILAB POLSKA SP. Z O.O.- S.K.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Kwas masłowy zawarty w preparacie Debutir jest podstawowym materiałem energetycznym dla nabłonka przewodu pokarmowego.
Zastosowanie nowoczesnej technologii granulacji, w przeciwieństwie do standardowych form kwasu masłowego zabezpiecza przed
całkowitym wykorzystaniem w górnym odcinku przewodu pokarmowego i pozwala na dostarczenie kwasu masłowego do jelita
cienkiego i grubego. Większość granulek przechodzi z treścią pokarmową do jelita cienkiego i dalej do grubego, gdzie mikrogranulki
uwalniane są kolejne ilości maślanu sodu. Skład granulatu jest tak dobrany, aby proces uwalniania maślanu sodu odbywał się na całej
długości jelita cienkiego i grubego.

Debutir zaleca się stosować w:

- chorobach jelita grubego przebiegających ze zmianami zanikowymi w obrębie błony śluzowej,

- chorobach jelita drażliwego,

- zaburzeniach wchłaniania, prowadzących do niedoboru składników odżywczych, , utraty masy ciała

- zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego takich jak: przewlekłe zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, dyspepsja,

- niedoborach pokarmowych (niedostateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa),

- zaburzeniach flory jelitowej, m.in. po długiej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych chorób przewlekłych ( choroby trzustki, wątroby,
nerek)

Skład:
Maślan sodu, całkowicie uwodniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian
sodu , emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.
Jedna kapsułka preparatu Debutir zawiera 300 mg granulowanego maślanu sodu z całkowicie uwodnionym olejem pochodzenia
roślinnego (olejem palmowym), co odpowiada 150 mg maślanu sodu.
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Sposób użycia:
Należy przyjmować pod nadzorem lekarza.

Dorośli: doustnie 1 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 i popić letnią lub chłodną wodą. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.

Przeciwwskazania:
Nie stosować przy uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu.
Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.
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