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Debutir x 60 kaps
 

Cena: 31,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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

1 kapsułka zawiera:
Wartość energetyczna: 7,04 kJ/1,71 kcal
Tłuszcz: 0,14 g, w tym:

kwasy tłuszczowe nasycone: 0,14 g

Węglowodany: 0,05 g, w tym:

cukry: 0 g

Białko: 0 g
Sól: 0,07 g
Maślan sodu: 150 mg*, w tym:

kwas masłowy: 120 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Charakterystyka
DEBUTIR to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsułek, zawierających maślan sodu w mieszaninie
acylogliceroli (mono-, di- i triacyloglicerole), powlekanych membraną alginianu sodu. Dzięki innowacyjnej formule otoczki, maślan sodu
dociera do jelita grubego (okrężnicy).
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Debutir zaleca się stosować do postępowania dietetycznego w: 

chorobach jelita grubego przebiegających ze zmianami zanikowymi w obrębie błony śluzowej,
zespole jelita nadwrażliwego (IBS),
zaburzeniach wchłaniania, prowadzących do niedoboru składników odżywczych, utraty masy ciała lub nieprawidłowego
wzrastania u dzieci,
zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym takich, jak: przewlekłe zaparcia, bóle brzucha,
wzdęcia brzucha, dyspepsja, biegunki,
niedoborach pokarmowych (niedostateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa),
zaburzeniach flory jelitowej, m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych chorób przewlekłych (choroby
trzustki, wątroby, nerek).

Ważne informacje
Przyjmowanie kapsułek DEBUTIR może prowadzić do przyrostu masy ciała, co wynika z lepszego odżywienia komórek nabłonka i
pobudzenia błony śluzowej jelit do wzrostu.

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

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 60 kapsułek
Masa netto: 36,12 g

Producent
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
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