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Debutir Forte, kapsułki twarde, 60 szt.
 

Cena: 30,99 zł

Opis słownikowy

Marka Debutir

Postać kapsułki

Producent Polpharma

Rejestracja Środki spożywcze

Substancja
czynna

Maślan sodu

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Debutir Forte, kapsułki twarde, 60 szt.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla dorosłych i dzieci powyżej 7 roku życia. Środek spożywczy Debutir w kapsułkach
zawiera sól sodową kwasu masłowego (maślan sodu) w postaci mikrogranulatu. Kwas masłowy jest ważnym źródłem energii dla
nabłonka jelit i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie jelit. Mikrogranulacja zapewnia lepszą dystrybucję maślanu sodu w przewodzie
pokarmowym, pozwala na uwolnienie kwasu masłowego dopiero w jelicie cienkim i grubym. Skład mikrogranulki jest tak dobrany, aby
proces uwalniania maślanu sodu odbywał się na całej długości jelita cienkiego i grubego.

Skład Debutir Forte, kapsułki twarde, 60 szt.

Ma?lan sodu, ca?kowicie uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsu?ki:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja zag?szczaj?ca: alginian sodu, emulgator:
mono- i diglicerydy kwasów t?uszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.

Warto?? od?ywcza 100 g w 1 kapsu?ce
Warto?? energetyczna 1782 kJ 

434 kcal

14,08 kcal 

3,42 kJ

T?uszcz, w tym 36 g 0,28 g
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kwasy t?uszczowe
nasycone

35 g 0,28 g

W?glowodany, w tym

cukry

13 g

0,2 g

0,10 g

0 g

Bia?ko 0,3 g 0 g

Sól 17,9 g 0,14 g

Ma?lan sodu, w tym

kwas mas?owy

37,97 g

30,38 g

300 mg

240 mg

Wskazania Debutir Forte, kapsułki twarde, 60 szt.

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Debutir przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia do
postępowania dietetycznego w następujących schorzeniach:

Chorobach jelita grubego przebiegających ze zmianami zanikowymi w obrębie błony śluzowej
Zespole jelita nadwrażliwego (IBS)
Zaburzeniach wchłaniania, prowadzących do niedoboru składników odżywczych, utraty masy ciała lub nieprawidłowego wzrastania u
dzieci
Zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym takich, jak: przewlekłe zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia
brzucha, dyspepsja, biegunki,
Niedoborach pokarmowych (niedostateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa)
Zaburzeniach flory jelitowej, m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych chorób przewlekłych (choroby trzustki,
wątroby, nerek).

Dawkowanie Debutir Forte, kapsułki twarde, 60 szt.

Środek spożywczy Debutir należy przyjmować pod nadzorem lekarza.

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.

Informacje dodatkowe Debutir Forte, kapsułki twarde, 60 szt.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Produkt nie jest żywnością kompletną pod względem odżywczym. Nie nadaje się do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Nie stosować przy braku wskazań lekarskich do spożywania produktu.
Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność.
Przy uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu Debutir należy zaprzestać jego stosowania.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią.
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