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MyVita Kwas masłowy x 60 kaps
 

Cena: 28,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MYVITA

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sól sodowa kwasu masłowego (maślan sodu otoczkowany olejem palmowym), hydroksypropylometyloceluloza (otoczka z celulozy
roślinnej).

Dzienna porcja zawiera:

Maślan sodu 360 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kaps (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Do postępowania dietetycznego w:
zespole jelita drażliwego (IBS)
chorobach zapalnych błony śluzowej jelit
zaburzeniach flory jelitowej
zaburzeniach funkcjonowania jelit o charakterze czynnościowym (np. zaparcia, biegunki)

Kwas masłowy to organiczny związek zaliczany do grupy kwasów tłuszczowych. Jest dostarczany do organizmu z
pożywieniem, jednak jego podaż ma mało istotne znaczenie dla funkcjonowania jelit, gdyż jest wykorzystywany praktycznie tylko
na samym ich początku. Kwas masłowy jest również wytwarzany przez bakterie w jelicie grubym poprzez fermentację
niestrawionych treści pokarmowych (głównie węglowodanów i błonnika).
Kwas masłowy MyVita® został wytworzony w innowacyjnej technologii mikrogranulacji, opracowanej na podstawie badań
klinicznych, w której lipidowa otoczka stopniowo rozpuszcza się uwalniając kwas masłowy równomiernie na całej długości jelit.
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Zapobiega to wykorzystaniu całego składnika aktywnego tylko w początkowej części układu trawiennego. Mikro otoczka
lipidowa neutralizuje również nieprzyjemne właściwości zapachowe i smakowe kwasu masłowego.
Kwas masłowy stanowi materiał energetyczny wykorzystywany przez komórki przewodu pokarmowego. Wpływa na florę
jelitową oraz na integralność ścian przewodu pokarmowego. Pozwala na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania jelit, a
pośrednio również na funkcjonowanie wielu narządów wewnętrznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
3 kapsułki dziennie. Popić wodą. Zaleca się minimum 3 miesiące suplementacji.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MyVita sp.j.
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica
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