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Debutir 60kaps.
 

cena: 30,44 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

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

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Choroby jelita grubego przebiegajace ze zmianami zanikowymi w obrebie błony śluzowej

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS)

Zaburzenia wchłaniania, prowadzące do niedoboru składników odżywczych, utraty masy ciała
lub nieprawidłowego wzrastania u dzieci

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym takich, jak:
przewlekłe zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia brzucha, dyspepsja, biegunki,

Niedobory pokarmowe (niedostateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa)

Zaburzenia flory jelitowej , m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych
chorób przewlekłych (choroby trzustki, wątroby, nerek).
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Środek spożywczy Debutir w kapsułkach zawiera sól sodową kwasu masłowego
(maślan sodu) w postaci mikrogranulatu.
Kwas masłowy jest ważnym źródłem energii dla nabłonka jelit.
Mikrogranulacja zapewnia lepszą dystrybucję maślanu sodu w przewodzie
pokarmowym, pozwala na uwolnienie kwasu masłowego dopiero w jelicie cienkim i
grubym.
Skład mikrogranulki jest tak dobrany, aby proces uwalniania maślanu sodu odbywał się
na całej długości jelita cienkiego i grubego.

 

Skład:

maślan sodu, uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja zagęszczająca: alginian sodu, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.

100g produktu zawiera: wartość energetyczna: 1782kJ/434kcal; tłuszcz 36g, w tym kwasy
tłuszczowe nasycone 35g; weglowodany 13g, w tym cukry 0,2g; białko 0,3g, sól 17,9g; maślan
sodu 37,97g w tym kwas masłowy 30,38g.

1 kapsułka zawiera: wartość energetyczna: 7,04kJ/1,71kcal; tłuszcz 0,14g, w tym kwasy
tłuszczowe nasycone 0,14g; weglowodany 0,05g, w tym cukry 0g; białko 0g, sól 0,07g; maślan
sodu 150mg w tym kwas masłowy 120mg.

 

Stosowanie:

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.
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