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DEBUTIR FORTE 60 kapsułek
 

Cena: 35,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

JELITA W DOBREJ FORMIE

Debutir Forte

maślan sodu 300 mg 60 kapsułek dojelitowych

żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Do postępowania dietetycznego

 dla osób z IBS (zespołem jelita nadwrażliwego) oraz przy zaburzeniach pracy jelit takich jak: 
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ból brzucha

wzdęcie

biegunka

 

 

 

Co to jest Debutir Forte?

Debutir jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsułek, zawierających mikrootoczkowaną sól sodową
kwasu masłowego (maślan sodu). Debutir Forte  wspomaga proces odżywiania osób  z zaburzeniami jelitowymi takimi jak: zespół
jelita nadwrażliwego, ból brzucha, wzdęcie, biegunki, zaparcia. 

 

Kwas masłowy

Co to jest kwas masłowy i dlaczego jest ważny u osób z zaburzeniami jelitowymi?
Kwas masłowy jest produkowany naturalnie w organizmie w jelicie grubym. Kwas masłowy odżywia i wspomaga regenerację jelit.
W badaniach klinicznych wykazano, że u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego (z biegunką) stężenie kwasu masłowego jest
znacząco obniżone i uzasadniona jest suplementacja kwasem masłowym.

 

Odżywia jelita
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Wspomaga ich regenerację

Przywraca równowagę w jelitach

 

Jak stosować Debutir Forte żeby uzyskać najlepsze efekty?

Dawkowanie u osób dorosłych:1 kapsułka 2 razy dziennie  Możliwość stosowania u dzieci pow. 7 r.ż.  Dawkowanie u dzieci:1
kapsułka raz dziennie  

 

W badaniach wykazano, że włączenie na 3 miesiące mikrootoczkowanego maślanu sodu u osób z zespołem jelita nadwrażliwego
przyczyniło się do znaczącej poprawy jakości życia, oraz zmniejszenia częstości i nasilenia objawów.

Użytkownicy ceneo.pl oceniają Debutir Forte jako skuteczny w zespole jelita nadwrażliwego*

4,7/5

Średnia ocena użytkowników Ceneo.pl*

polecany przez lekarzy Gastrologów2 skuteczny wydajny  
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*W oparciu o dane z serwisu Ceneo.pl, średnia z 141 opinii użytkowników z dnia 14.02.2022

** Patent PL233287

1. Banasiewicz T i wsp. Kliniczne aspekty zastosowania kwasu masłowego w postępowaniu dietetycznym w chorobach jelit. Prz.
Gastroenterol. 2010; 5(6):329-334. 2. Dane IQVIA (1.2022)

 PRODUCENT Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 

 

 

WłaściwościDEBUTIR FORTE 60 kapsułekDebutir Forte 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).Wiele chorób przewodu pokarmowego ma charakter
przewlekły. Oprócz odpowiedniego leczenia, niezwykle ważne jest właściwe postępowanie dietetyczne, które może pomóc w
zaspokajaniu specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z choroby lub zaburzenia. Połączenie obu metod postępowania:
leczniczego oraz dietetycznego może mieć korzystny wpływ na samopoczucie i komfort życia pacjenta.WskazaniaDo postępowania
dietetycznego w stanach takich jak:choroby czynnościowe jelit (w tym: zespół jelita nadwrażliwego, zaparcie, wzdęcie)ostre biegunki
różnego pochodzeniachoroba uchyłkowanieswoiste choroby zapalne jelitzaburzenia składu mikrobioty jelitowej m.in. w trakcie i po
antybiotykoterapiiZalecane spożycieDorośli: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 raz dziennie, najlepiej wieczorem.Zaleca się
stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.WażneProdukt należy stosować pod nadzorem lekarza. Jest żywnością
niekompletną pod względem odżywczym.Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.Produkt 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.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 Forte należy zaprzestać jego stosowania.Składnikimaślan sodu, całkowicie
uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, emulgator.
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.Dzienna porcja (1 / 2 kapsułki) zawiera:Maślan sodu 300 mg / 600
mgProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SAul. Pelplińska 1983-200 Starogard Gdański
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