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Intesta, 60 kapsułek
 

Cena: 26,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent BIOTON S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Intesta, 60 kapsułek

INTESTA jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, wspomagającym procesy fizjologiczne u
podłoża występowania choroby. Zawiera on sól sodową kwasu masłowego (maślan sodu) w postaci mikrogranulatu o unikalnych
właściwościach, która stanowi materiał energetyczny dla nabłonka jelitowego oraz korzystnie wpływa na zachowanie integralności
błony śluzowej jelita. Nabłonek o prawidłowej ciągłości chroni przed przedostawaniem się bakterii i toksyn do organizmu z treści
jelitowej. Dodatkowo maślan sodu zwiększa przepływ krwi przez błonę śluzową i stymuluje motorykę przewodu pokarmowego, zwiększa
wchłanianie sodu i wody w jelicie grubym stanowiąc korzystne uzupełnienie żywieniowe w przebiegu biegunek, sprzyja prawidłowej
perystaltyce jelit oraz wspomaga produkcję śluzu chroniącego ściany jelit.

Zalecane spożycie:
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.
W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, lekarz może zalecić inne dawkowanie preparatu.

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

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składniku preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Opis:
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego:
w zaburzeniach czynności jelit (zespół jelita drażliwego)
w chorobach zapalnych błony śluzowej jelit (m.in. nieswoiste choroby zapalne jelit, biegunki różnego pochodzenia)
w zaburzeniach flory jelitowej
w zakażeniach jelit i stanach biegunkowych (m.in. po antybiotykoterapii)
w niedoborach krótkołańcuchowych kwasów organicznych
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u chorych po leczeniu przeciwnowotworowym (m.in. zapalenie jelita po radioterapii)
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