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Boldifin x 120 kaps
 

Cena: 59,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent PERFFARMA

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
maślan sodu, sacharoza, żelatyna, substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja glazurująca – etyloceluloza.

1 kapsułka zawiera:

Maślan sodu - 150 mg*
w tym kwas masłowy - 120 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 120 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Maślan sodu zawarty w produkcie, jest zamknięta w peletkach pokrytych otoczką dojelitową. Otoczka ta chroni maślan sodu przed
działniem kwasy żołądkowego oraz pozwala przetransportować go aż do jelita grubego. Skład peletki pozwala dodatkowo na stopniowe
uwalnianie maślanu na całej długości jelita cienkiego i grubego.
Do postępowania dietetycznego (wskazania do stosowania):

w zaburzeniach czynności jelit (zespół jelita drażliwego)
w zaburzeniach flory jelitowej i zakażeniach jelit
w niedoborach krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych
w zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym
w chorobach zapalnych błony śluzowej jelit

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produktu nie należy stosować u osób cierpiących na schorzenia inne niż
wymienione we wskazaniach. Nie stosować u dorosłych i dzieci z zaburzeniami przełykania. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia
piersią.

Stosowanie
Dorośli: 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem
Dzieci powyżej 7 roku życia: 1 kapsułka raz dziennie.
Preparat należy przyjmować w całości, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
PERFFARMA
ul. Królowej Marysieńki 13/11
02-954 Warszawa
Wytworzono w:
Mako Pharma Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 231A
05-092 Dziekanów Polski

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

