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Debutir x 60 kaps.
 

Cena: 33,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent POLFA ŁÓDŹ S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Debutir, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, zawiera maślan sodu – nowość w postępowaniu
dietetycznym przy chorobach jelit. Składnik ten odżywia błonę śluzową, poprawia pracę układu pokarmowego, chroni ściany jelit i
sprzyja ich prawidłowej perystaltyce. Dzięki temu wspomaga leczenie zespołu jelita nadwrażliwego, chorób zapalnych, zaparć, zaburzeń
w składzie mikroflory oraz choroby uchyłku jelita grubego.

W Debutirze wykorzystano też innowacyjną metodę mikrootoczkowania (technologia MSB: Microencapsulated Sodium Butyrate).
Zapewnia ona rozprowadzenie aktywnego składnika wzdłuż całego przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem jelit.
Zapobiega to całkowitemu wykorzystaniu preparatu jedynie w górnym odcinku przewodu.

Działanie:
kwas masłowy 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.
Zwiększa przepływ krwi przez błonę śluzową i stymuluje motorykę przewodu pokarmowego. Zwiększa wchłanianie sodu i wody w jelicie
grubym, stanowiąc korzystne uzupełnienie żywieniowe w przebiegu biegunek.

Kwas masłowy sprzyja prawidłowej perystaltyce jelit i wspomaga produkcję śluzu chroniącego ściany jelit.
• odżywia błonę śluzową
• zwiększa przepływ krwi przez błonę śluzową jelit
• stymuluje motorykę przewodu pokarmowego
• zwiększa wchłanianie sodu i wody w jelicie grubym
• sprzyja prawidłowej perystaltyce jelit
• wspomaga produkcję śluzu chroniącego ściany jelit
• chroni przed przedostawaniem się bakterii i toksyn z treści jelitowej do organizm

Wskazania:
produkt przeznaczony dla osób które:
• mają zaburzenia czynności jelit (zespół jelita drażliwego) i flory jelitowej,
• zmagają się z chorobami zapalnymi błony śluzowej żołądka i jelit,
• mają niedobór krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych,
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• są po leczeniu przeciwnowotworowym (np. stany zapalne jelit po radioterapii),
• leczą zakażenia jelit i biegunkę (m.in. po antybiotykoterapii).

Dawkowanie:
Debutir stosuje się doustnie: 1 kapsułkę 2 razy dziennie (rano i wieczorem) przez minimum 3 miesiące lub według wskazań lekarza.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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