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Debutir, 60 kapsułek
 

cena: 34,25 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu
 

Debutir to ?ywno?? specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsu?ek, zawieraj?cych ma?lan sodu
w mieszaninie acylogliceroli (mono-, di- i triacyloglicerole), powlekanych  membran? alginianu sodu. Dzi?ki
innowacyjnej formule otoczki, ma?lan sodu dociera do jelita grubego (okr??nicy).

 Wskazania
 Stosuje si? do post?powania dietetycznego w:
chorobach jelita grubego przebiegaj?cych ze zmianami zanikowymi w obr?bie b?ony ?luzowej,
zespole jelita nadwra?liwego (IBS),
zaburzeniach wch?aniania, prowadz?cych do niedoboru sk?adników od?ywczych, utraty masy cia?a lub
nieprawid?owego wzrastania u dzieci,
zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynno?ciowym takich, jak: przewlek?e
zaparcia, bóle brzucha, wzd?cia brzucha, dyspepsja, biegunki,
niedoborach pokarmowych (niedostateczna poda? b?onnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa),
zaburzeniach flory jelitowej, m.in. po d?ugotrwa?ej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych chorób
przewlek?ych (choroby trzustki, w?troby, nerek).

Dawkowanie
 Zalecana porcja:
Doro?li: doustnie 1 kapsu?ka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca si? stosowa? preparat przez okres
co najmniej 3 miesi?cy.
Dzieci powy?ej 7. roku ?ycia: doustnie 1 kapsu?ka dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca si? stosowa?
preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.
Kapsu?k? nale?y po?kn?? w ca?o?ci (bez rozgryzania i wysypywania zawarto?ci), popijaj?c letni? lub ch?odn?
wod?. Najlepiej przyjmowa? w trakcie posi?ku.

Sk?ad
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.
100g produktu zawiera: warto?? energetyczna: 1782kJ/434kcal; t?uszcz 36g, w tym kwasy t?uszczowe
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nasycone 35g; w?glowodany 13g, w tym cukry 0,2g; bia?ko 0,3g, sól 17,9g; ma?lan sodu 37,97g w tym kwas
mas?owy 30,38g.
1 kapsu?ka zawiera: warto?? energetyczna: 7,04kJ/1,71kcal; t?uszcz 0,14g, w tym kwasy t?uszczowe
nasycone 0,14g; w?glowodany 0,05g, w tym cukry 0g; bia?ko 0g, sól 0,07g; ma?lan sodu 150mg w tym kwas
mas?owy 120mg.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Produkt nie jest ?ywno?ci? kompletn? pod wzgl?dem od?ywczym. Nie nadaje si? do stosowania jako jedyne
?ród?o po?ywienia.
Nie stosowa? przy braku wskaza? lekarskich do spo?ywania produktu.
Nie stosowa? u dzieci z zaburzeniami po?ykania lub w przypadkach, gdy po?ykanie kapsu?ek sprawia
trudno??.

Producent
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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