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Intesta x 60 kaps
 

Cena: 32,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOLEK

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
maślan sodu, nośnik - mieszanina całkowicie uwodornionych trójglicerydów kwasów tłuszczowych z oleju palmowego, nośnik -
hydroksypropylometyloceluloza, barwnik - dwutlenek tytanu.

 Wartość odżywcza w 1 kapsułce:
Wartość energetyczna: 15,8 kJ/3,8 kcal
Tłuszcz: 0,35 g, w tym:

kwasy tłuszczowe nasycone: 0,35 g
kwasy tłuszczowe nienasycone: 0 g

Węglowodany: 0,16 g, w tym:

cukry: 0 g

Białko: 0 g
Sól: 0,07 g
Maślan sodu: 150 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
35,7 g (60 kapsułek po 595 mg)

Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego:
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w zaburzeniach czynności jelit (zespół jelita drażliwego)
w chorobach zapalnych błony śluzowej jelit
w zaburzeniach flory jelitowej
w zakażeniach jelit i biegunce (m.in. po antybiotykoterapii)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem, w trakcie posiłku. Zaleca się stosować przez okres co najmniej 3
miesięcy.
Dzieci powyżej 7 roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem, w trakcie posiłku. Zaleca się stosować przez okres co
najmniej 6 tygodni.

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

Producent
BIOLEK Sp. z o.o. (Grupa BIOTON)
Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
Dystrybutor:
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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