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Intesta, kapsułki, 60 szt.
 

Cena: 18,38 zł

Opis słownikowy

Marka Intesta

Postać kapsułki

Producent Bioton

Rejestracja Środki spożywcze

Substancja
czynna

Maślan sodu

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Intesta, kapsułki, 60 szt.

Intesta, kapsułki – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostarcza kwasu masłowego podczas jego zwiększonego
zapotrzebowania wynikającego z natury choroby lub z ograniczeń dietetycznych, także wynikających z zaleceń lekarza oraz
spowodowanych nietolerancją grup produktów zawierających różne rodzaje błonnika.

Skład Intesta, kapsułki, 60 szt.

mieszanina ca?kowicie uwodornionych trójglicerydów kwasów t?uszczowych z oleju
palmowego; ma?lan sodu; substancja glazuruj?ca - hydroksypropylometyloceluloza.

Warto?? od?ywcza 100 g w 1 kapsu?ce w 2 kapsu?kach

Warto??
energetyczna kJ /
kcal

2650 kJ / 641 kcal 16 kJ / 4 kcal 32 kJ / 8 kcal

T?uszcz, w tym:

kwasy t?uszczowe 

59 g

59 g

0,4 g

0,4 g

0,7 g

0,7 g
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nasycone

W?glowodany, w
tym:

cukry

28 g

0 g

<0,5 g

0 g

<0,5 g

0 g

Bia?ko 0 g 0 g 0 g

Sól 12,3 g 0,07 g 0,14 g

Ma?lan sodu 25,2 g 0,15 g 0,30 g

Działanie Intesta, kapsułki, 60 szt.

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

Wskazania Intesta, kapsułki, 60 szt.

Środek spożywczy przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 7 roku życia do postępowania dietetycznego przy:
zaburzeniach czynności jelit (zespół jelita drażliwego), chorobach zapalnych błony śluzowej jelit, zaburzeniach flory jelitowej,
zakażeniach jelit i biegunce (m.in. po antybiotykoterapii).

Dawkowanie Intesta, kapsułki, 60 szt.

Stosować pod nadzorem lekarza.

Dorośli: 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem, w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza. Zaleca się stosować przez okres
co najmniej 3 miesięcy.

Dzieci powyżej 7 roku życia: 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem, w trakcie posiłku. Zaleca się stosować przez okres co najmniej 6
tygodni.

W zależności od indywidulanego zapotrzebowania, lekarz może zalecić inne dawkowanie preparatu.

Przeciwwskazania Intesta, kapsułki, 60 szt.

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

Informacje dodatkowe Intesta, kapsułki, 60 szt.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Produkt nie
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powinien być stosowany przez osoby, u których nie stwierdzono wymienionych stanów chorobowych, zaburzeń stanu zdrowia lub nie
ma wskazań lekarskich do jego stosowania. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Brak danych
dotyczących stosowania produktu przez kobiety w ciąży i matki karmiące piersią. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla
utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej do 25 °C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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