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Rebutestin x60 kapsułek
 

Cena: 25,87 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Recordati

Postać kapsułki

Substancja
czynna

maślan sodu

Typ produktu żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Wiek dorośli, dzieci, od 7 roku życia

Opis produktu
 

Kwas masłowy należy do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, będących produktem fermentacji prowadzonej przez mikrobiotę
jelitową. Wykazuje szeroki zakres korzystnych działań metabolicznych na poziomie przewodu pokarmowego i tkanek obwodowych, w
tym stanowi główne źródło energii dla komórek śluzówki jelita grubego, ma działanie ochronne, regeneracyjne i odżywcze na błonę
śluzową jelit. Podawany doustnie kwas masłowy w postaci maślanu sodu wykazuje wielokierunkowe korzystne działanie uzasadniające
jego szerokie zastosowanie.

Rebutestin – złoty środek na jelita
Rebutestin nie zawiera: glutenu, utwardzonego tłuszczu palmowego i barwników.

Produkt jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w:

chorobach zapalnych błony śluzowej jelit (m.in. wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz chorobie Leśniowskiego i Crohna),
zakażeniach jelit i zaburzeniach flory jelitowej (np. po antybiotykoterapii);
zapaleniu jelit po radioterapii i chemioterapii;
zaparciach, biegunkach, dyspepsji;
zaburzeniach czynności jelit (np. zespole jelita drażliwego);
niedoborach pokarmowych (przy niedostatecznej podaży błonnika, diecie ubogoresztkowej).

Sposób użycia:

Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
Dzieci powyżej 7. roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie (najlepiej wieczorem).

Czas stosowania produktu powinien być zgodny ze zaleceniami lekarza. Preparat należy przyjmować w całości, popijając wodą (bez
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rozgryzania i wysypywania zawartości).

Ważna informacja:

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 7. r.ż. - Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza. Produkt
jest niekompletnym środkiem spożywczym pod względem odżywczym i nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Środki ostrożności i przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Nie stosować u dorosłych i dzieci z zaburzeniami przełykania.
Produkt nie jest przeznaczony do uzupełnienia diety u osób zdrowych.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Skład:

1 kapsułka zawiera:

maślan sodu 170mg

Informacja o wartości odżywczej:

100 g produktu zawiera: wartość energetyczna: 991 kJ/237 kcal; tłuszcz 0,8 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g;
węglowodany 43 g, w tym cukry 5 g; białko <0,5 g, sól 20,3 g, w tym sód 8,1 g; maślan sodu 39080 mg w tym kwas masłowy
31270 mg.
1 kapsułka zawiera: wartość energetyczna: 4 kJ/1 kcal; tłuszcz <0,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g; węglowodany
<0,5 g, w tym cukry <0,5 g; białko <0,5 g, sól 0,09 g, w tym sód 0,04 g; maślan sodu 170 mg, w tym kwas masłowy 136 mg.
2 kapsułki zawierają: wartość energetyczna: 9 kJ/2 kcal; tłuszcz <0,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g; węglowodany
0,7 g, w tym cukry <0,5 g; białko <0,5 g, sól 0,18 g, w tym sód 0,07 g; maślan sodu 340 mg, w tym kwas masłowy 272 mg.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

