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Debutir 150 mg x 60 kaps.
 

Cena: 34,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Postać kapsułka
Do postępowania dietetycznego w • 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).

Opis produktu / przeznaczenie DEBUTIR to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci 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).
Składniki maślan sodu, całkowicie uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
zagęszczająca: alginian sodu, środek zmętniający kapsułkę (barwnik węglan wapnia; tlenek cynku, skrobia, maltodekstryna, stabilizator
guma arabska), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancje żelujące: karagen, chlorek potasu.

INFORMACJA O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ I SKŁAD PRODUKTU:
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA

  W 100 G PRODUKTU 

  W 1 KAPSUŁCE

  W 2 KAPSUŁKACH 

  Wartość energetyczna 2017kJ/491 kcal 7,87 kJ/1,91 kcal 15,74 kJ/3,82 kcal 

  Tłuszcz

  w tym kwasy tłuszczowe nasycone 43,35 g

43,06 g 0,17 g

0,17 g 0,34 g

0,34 g

  Węglowodany 

  w tym cukry 6,67 g

0 g 0,03 g

0 g 0,6 g

0 g

  Białko 0 g
  0 g
  0 g

  Sól

z czego sód 22,17g

8,90 g 0,10g
0,04 g
  0,20 g
0,08 g

SKŁADNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PRODUKT

  Maślan sodu

  w tym kwas masłowy 37,970 g

30,380 g 150 mg

120 mg 300 mg
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240 mg

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.

Ważna informacja Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza. Jest niekompletnym środkiem spożywczym. Nie jest odpowiedni do
stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nie powinien być spożywany przez osoby niemające określonej choroby, zaburzeń stanu
zdrowia lub schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie.
Środki ostrożności i przeciwwskazania Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. 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.
Warunki przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25℃, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Dostępne wielkości opakowań 20, 60 kapsułek

Składniki
Sodium Butyrate

Dawkowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Lek na receptę: Nie

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański,
PL
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