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Gastrobutin IBS x 30 tabl + drugie opakowanie GRATIS
 

Cena: 22,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl + 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
laktoza z mleka, substancja wypełniająca- celuloza mikrokrystaliczna, maślan sodu, otoczka I (substancja glazurująca-szelak, substancja
wypełniająca-sól sodowa karboksymetylocelulozy, regulator kwasowości-wodorowęglan amonu, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza
oraz dwutlenek tytanu, średniołańcuchowe trójglicerydy, substancja zagęszczająca - glicerol), otoczka II (substancja wiążąca -
hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca - talk, skrobia modyfikowana, substancja wiążąca -
hydroksypropyloceluloza, średniołańcuchowe trójglicerydy), substancje wiążące - poliwinylopirolidon i hydroksypropylometyloceluloza,
substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera:

Maślan sodu - 200 mg*

* brak referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
2 x 33,7 g (30 tabletek)

Charakterystyka
Gastrobutin IBS polecany jest szczególnie:

osobom z niedoborami krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w diecie, szczególnie stosującym dietę ubogą w błonnik
pokarmowy (dietę ubogoresztkową), który działa drażniąco na błonę śluzową jelit
osobom odczuwającym dyskomfort ze strony układu pokarmowego – głównie nadwrażliwość w obrębie jelit (m. in. zespół jelita
drażliwego)
osobom stosującym dietę lekkostrawną np. podczas występowania biegunek
jako wspomaganie uzupełnienia flory jelitowej
po antybiotykoterapii, do stosowania również łącznie z preparatami zawierającymi probiotyki
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Ciąża i okres karmienia piersią.

Stosowanie
1 tabletka 2 razy dziennie podczas posiłku.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać.
Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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