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Debutir 60 kapsułek
 

Cena: 35,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

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

Jedna kapsułka preparatu Debutir zawiera 300 mg granulowanego maślanu sodu z całkowicie uwodornionym olejem pochodzenia
roślinnego (olejem palmowym) co odpowiada 150 mg maślanu sodu

Działanie:
Debutir to produkt w postaci kapsułek, zaliczany do grupy żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Debutir zawiera w składzie
maślan sodu w mieszaninie acylogliceroli (mono-, di- i triacyloglicerole), powlekanych membraną alginianu sodu. Nowoczesna formuła
otoczki kapsułek, pozwala na dotarcie maślanu sodu do jelita grubego (okrężnicy). Debutir w postaci kapsułek zaleca się stosować w
chorobach jelita grubego przebiegających ze zmianami zanikowymi w obrębie błony śluzowej, przy zespole jelita nadwrażliwego (IBS), w
zaburzeniach wchłaniania, które skutkują niedoborem składników odżywczych oraz utraty masy ciała. Produkt może być także
stosowany w przypadku wystąpienia zaburzeń czynnościowych ze strony przewodu pokarmowego, do których zaliczamy: przewlekłe
zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, dyspepsja, biegunki. Debutir to środek, który wyróżnia się spośród innych innowacyjną formułą, a
zawarty w składzie kwas masłowy - pozyskany w nowoczesnej technologii granulacji maślanu sodu jest podstawowym materiałem
energetycznym dla nabłonka jelit. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dostarczenie kwasu masłowego do jelita cienkiego
oraz grubego (okrężnicy).

Sposób użycia:
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.
W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, lekarz może zalecić inne porcje do spożycia preparatu.

Przeciwwskazania:
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy
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połykanie kapsułek sprawia trudność. Przy uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu Debutir należy zaprzestać jego
stosowania.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Zawartość opakowania: Opakowanie zawiera 60 kapsułek, umieszczonych wraz z ulotką informacyjną w kartoniku.
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