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Debutir Forte, 60 kapsułek
 

Cena: 42,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu
 

Opis
Debutir Forte, to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego mająca postać kapsułek, zawierających maślan sodu w mieszaninie
acylogliceroli (mono-, di- i triacyloglicerole), powlekanych membraną alginianu sodu. Dzięki innowacyjnej formule otoczki, maślan sodu
dociera do jelita grubego (okrężnicy).

Zastosowanie
W stanach jak:

choroby czynnościowe jelit (w tym: zespół jelita nadwrażliwego, zaparcie, wzdęcie),
ostre biegunki różnego pochodzenia,
nieswoiste choroby zapalne jelit,
choroba uchyłkowa,
zaburzenia składu mikrobioty jelitowej m.in. w trakcie i po antybiotykoterapii.

Zalecane spożycie

Dorośli: 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem w trakcie posiłku. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej
3 miesięcy.
Dzieci powyżej 7. roku życia: 1 kapsułka raz dziennie, najlepiej wieczorem w trakcie posiłku. Zaleca się stosować preparat przez
okres co najmniej 6 tygodni.

Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając ¾ szklanki letniej lub chłodnej wody.
W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, lekarz może zalecić inne porcje do spożycia.

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

100 g produktu zawiera: wartość energetyczna 1944 kJ/47 2 kcal, tłuszcz 41 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 40 g,
węglowodany 15 g w tym cukry 0,16 g, błonnik 23 g, białko 0 g, sól 19,4 g, z czego sód 7,8 g, maślan sodu 37970 mg w tym kwas
masłowy 30380 mg,
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1 kapsułka zawiera: wartość energetyczna 14,06 kJ/3,41 kcal, tłuszcz 0,29 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,29 g,
węglowodany 0,11 g w tym cukry 0 g, błonnik 0,16 g, białko 0 g, sól 0,14 g z czego sód 0,06 g, maślan sodu 300 mg w tym kwas
masłowy 240 mg,
2 kapsułki zawierają: wartość energetyczna 28,12 kJ/6,82 kcal, tłuszcz 0,58 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,58 g,
węglowodany 0,22 g w tym cukry 0 g, błonnik 0,32 g, białko 0 g, sól 0,28 g z czego sód 0,12 g, maślan sodu 600 mg w tym kwas
masłowy 480 mg.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25℃.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Debutir Forte należy stosować pod nadzorem lekarza.
Jest żywnością niekompletną pod względem odżywczym. Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Debutir Forte przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia.
Nie powinien być spożywany przez osoby niemające określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub schorzeń, których dotyczy
zamierzone stosowanie.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność.
Nie stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu.
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