
ВКЛАДКА ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Перед застосуванням необхідно ознайомитися зі змістом вкладки.
►Продукт призначений для дорослих і дітей від 7 років.
►Якщо потрібна консультація або додаткова інформація, необхідно звернутися до лікаря або 

фармацевта. 
►Не застосовувати при наявності алергії на будь-який з компонентів препарату.
►Необхідно зберегти цю вкладку, щоб у разі необхідності перечитати її.

Шлунково-кишкові захворювання (специфічні і неспецифічні 
запальні захворювання кишківнику, виразкова хвороба, 
порушення кишкового транзиту, ослаблення здатності до 
регенерації слизової оболонки тонкого і товстого кишківника 
і дивертикулит) часто мають хронічний характер з періодами 
ремісії та вираженими загостреннями патологічного процесу. 
Останні вимагають складного терапевтичного підходу, 
в тому числі часто терапії із застосуванням багатьох ліків. 
Для пацієнтів, які страждають на захворювання шлунково-
кишкового тракту, крім проведення відповідного лікування, 
надзвичайно важливою є правильна дієтична поведінка. 
Саме тому важливо вірно підібрати раціон харчування задля 
задоволення специфічних потреб, пов’язаних із розладами 
або хворобою. Тільки поєднання обох методів – лікувального 
і дієтичного – має найбільший вплив на добробут і комфорт 
життя пацієнта.

ЧОМУ ІНТЕСТА?

Здоровий кишківник, що правильно функціонує, має 
здатність до систематичної, ефективної регенерації, 
зберігаючи безперервність і цілісність слизової оболонки. 
Крім того, виробляється достатня кількість слизу, що 
захищає стінки кишківника. Також зберігається правильна 
моторика шлунково-кишкового тракту. Епітелій з правильною 
суцільністю захищає організм від проникнення бактерій 
і токсинів зі вмісту кишківника. Для того, щоб ці процеси 
правильно функціонували, клітини епітелію кишкового 
тракту повинні отримувати правильне живлення.

У фізіологічних умовах у процесі бактеріальної ферментації 
клітковини в межах товстої кишки (найдовшої частини товстої 
кишки), виробляється масляна кислота – коротколанцюгові 
жирні кислоти. Вона є важливим джерелом енергії для клітин 
кишкового епітелію. У випадку деяких хвороб шлунково-
кишкового тракту спостерігається зниження ендогенного 
рівня масляної кислоти в результаті змін як морфологічної, 
так і функціональної природи. Клінічні дослідження показали, 
що у пацієнтів з синдромом гіпервразливості товстої кишки 
з переважанням проносів, концентрація масляної кислоти 
значно знижена.

30 капсул

ІНТЕСТА – це дієтична добавка, що містить натрієву сіль 
масляної кислоти, що підтримує процес травлення у пацієнтів 
з захворюваннями травної системи. 

ІНТЕСТА призначається як компонент дієти:
► при розладах функції кишківника (синдром 

подразненого кишківника),
► при запальних захворюваннях слизової оболонки 

кишківника (зокрема, неспецифічні запальні 
захворювання кишківника, діареї різного походження),

► при порушенні кишкової флори,
► при інфекціях кишківника і діарейних станах (у тому 

числі після антибіотикотерапії),
► при дефіциті коротколанцюгових органічних кислот,
► у хворих після протиракового лікування (зокрема, 

запалення кишківника після променевої терапії).

СПЕЦІАЛЬНА ФОРМУЛА КОНТРОЛЬОВАНОГО 
ВИВІЛЬНЕННЯ ДОБАВКИ ІНТЕСТА 

Активна речовина дієтичної добавки ІНТЕСТА (масляна 
кислота) виступає у вигляді унікальних мікрогранул, що 
використовують технологію тригліцеридової матриці. Суттю 
цієї матриці є захист активної речовини, що в ній міститься, 
від несприятливого впливу навколишнього середовища 
шлунка, яке не впливає на тригліцериди. 

Відповідний склад тригліцеридової матриці дозволяє 
досягнути поступового вивільнення активної речовини 
на потрібній ділянці шлунково-кишкового тракту. 
Характеристика матриці впливає на швидкість і місце 
вивільнення, оскільки  її розпад обмежений присутністю 
відповідних ферментів в різних ділянках шлунково-кишкового 
тракту. Це дозволяє активній речовині досягти тонкої кишки, 
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а потім поступово вивільнятися по всій довжині товстого та 
тонкого кишківника. Ця технологія дозволяє епітеліальним 
клітинам навіть найвіддаленіших ділянок товстої кишки 
отримувати і використовувати масляну кислоту. 

Це дуже важливо, враховуючи періодичний характер змін 
у шлунково-кишковому тракті. Ця технологічна перевага 
перед звичайною формою таблетки, або навіть  кишковою 
капсулою забезпечує ефективну доставку активної речовини 
в місця, де вона може поживно подіяти на епітелій.

ДІЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНА ДОСЛІДЖЕННЯМИ 

Дієтична поведінка з використанням мікрокапсульованої 
масляної кислоти була предметом спостережень, зокрема, 
у хворих з синдромом подразненої товстої кишки*. 
Спостереження здійснювалося у двох центрах рандомізованим 
способом. Стосувалося впливу мікрокапсульованої масляної 
кислоти на якість життя хворих, а також безпосередньо 
пов’язаного з ним дискомфорту у черевній порожнині, 
порушення випорожнень. У дослідженні застосовувалися 
стандартні фармакологічні схеми терапії. Крім того, одна 
група осіб приймала масляну кислоту (2 х 150 мг/доб), 
в той час як контрольна група плацебо. Через 3 місяці 
спостереження було відзначено значний вплив масляної 
кислоти на поліпшення якості життя хворих і зниження 
частоти та інтенсивності досліджуваних ознак. Важливо, 
що продукт виключно добре переносився пацієнтами і не 
виявляв несприятливих результатів і побічних ефектів.

*Банасєвіч Т., Качмарек Е., Маік Й., Стойцев З., Кроковіч П. 
та співавтори.: Якість життя і клінічні прояви у хворих із 
синдромом подразнення товстої кишки, що одержували 
додатково масляну кислоту. Практична гастроентерологія 
2011; 5: 45-53.

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ДОБАВКУ ІНТЕСТА

Дозування:
Дорослі: по 1 капсулі двічі на добу, вранці та ввечері, або у 
відповідності рекомендаціям лікаря. Для найкращого ефекту 
рекомендований курс прийому не менше трьох тижнів. 
Діти від 7 років: по 1 капсулі на добу, бажано ввечері, 
або за рекомендацією лікаря. Для наукращого ефекту 
рекомендований курс прийому не менше шести тижнів.

В залежності від індивідуальних потреб лікар може самостійно 
змінювати дозування добавки.

Одна капсула препарату ІНТЕСТА містить 500 мг 
мікрогранульованої масляної кислоти та тригліцерид 
рослинного походження, що  віповідає 150 мг 
масляної кислоти.

Поживна (харчова) цінність та енергетична цінність 
(калорійність) на 1 капсулу: 

В 1 капсулі

Енергетична цінність/ккал 16 кДж /4 кКал

Жири, в тому числі: 0,4 г

жирні насичені кислоти 0,4 г

Вуглеводи, в тому числі <0,5 г

цукор 0 г

Білки 0 г

Масляна кислота 0,15 г

ЯК  ВИГЛЯДАЄ  ДОБАВКА ІНТЕСТА  І  ЩО 
МІСТИТЬ  УПАКОВКА

Тверді целюлозні капсули білого кольору, довгасті, закруглені 
на кінцях.
Вміст упаковки: 30 капсул (2 блістери по 15 капсул).
Вага нетто: 17,85 г (30 капсул по 595 мг).

В А Ж Л И В А  І Н Ф О Р М А Ц І Я  П Е Р Е Д 
ЗАСТОСУВАННЯМ

Не застосовувати у разі алергії на будь-який з компонентів 
продукту.

Застосовувати під наглядом лікаря. Продукт не призначений 
для парентерального застосування. Не може застосовуватися 
як єдине джерело їжі. Продукт призначений для дорослих 
і дітей від 7 років. Не слід застосовувати людям, у яких не 
було виявлено зазначених розладів стану здоров’я або не 
має медичних показань для його застосування.

Вагітність та годування груддю

Не застосовувати у період вагітності та годування груддю.

ЯК ЗБЕРІГАТИ ДОБАВКУ ІНТЕСТА

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 250C.  
Тримати подалі від джерел тепла та уникати контакту 
з прямими сонячними променями. Не зберігати у вологому 
місці та уникати контакту з водою.  Зберігати у місці, 
недоступному для дітей віком до трьох років.

Не слід використовувати після закінчення дати мінімального 
терміну придатності, зазначеного на дні упаковки та 
блістерній упаковці. Датою мінімального терміну придатності 
є останній день вказаного місяця.

Виробник: 
БІОЛЕК Сп.з.о.о. (БІОТОН Груп), Мачежиш, уль. 
Познанська 12, 05-850, Ожарув Мазовецкі, 
Польща / BIOLEK Sp. z o.o. (ВIOTON Group), 
Macierzysz, ul. Poznańska 12, 
05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland.
Імпортер та дистриб’ютор: 
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а потім поступово вивільнятися по всій довжині товстого та 
тонкого кишківника. Ця технологія дозволяє епітеліальним 
клітинам навіть найвіддаленіших ділянок товстої кишки 
отримувати і використовувати масляну кислоту. 

Це дуже важливо, враховуючи періодичний характер змін 
у шлунково-кишковому тракті. Ця технологічна перевага 
перед звичайною формою таблетки, або навіть  кишковою 
капсулою забезпечує ефективну доставку активної речовини 
в місця, де вона може поживно подіяти на епітелій.

ДІЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНА ДОСЛІДЖЕННЯМИ 

Дієтична поведінка з використанням мікрокапсульованої 
масляної кислоти була предметом спостережень, зокрема, 
у хворих з синдромом подразненої товстої кишки*. 
Спостереження здійснювалося у двох центрах рандомізованим 
способом. Стосувалося впливу мікрокапсульованої масляної 
кислоти на якість життя хворих, а також безпосередньо 
пов’язаного з ним дискомфорту у черевній порожнині, 
порушення випорожнень. У дослідженні застосовувалися 
стандартні фармакологічні схеми терапії. Крім того, одна 
група осіб приймала масляну кислоту (2 х 150 мг/доб), 
в той час як контрольна група плацебо. Через 3 місяці 
спостереження було відзначено значний вплив масляної 
кислоти на поліпшення якості життя хворих і зниження 
частоти та інтенсивності досліджуваних ознак. Важливо, 
що продукт виключно добре переносився пацієнтами і не 
виявляв несприятливих результатів і побічних ефектів.

*Банасєвіч Т., Качмарек Е., Маік Й., Стойцев З., Кроковіч П. 
та співавтори.: Якість життя і клінічні прояви у хворих із 
синдромом подразнення товстої кишки, що одержували 
додатково масляну кислоту. Практична гастроентерологія 
2011; 5: 45-53.

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ДОБАВКУ ІНТЕСТА

Дозування:
Дорослі: по 1 капсулі двічі на добу, вранці та ввечері, або у 
відповідності рекомендаціям лікаря. Для найкращого ефекту 
рекомендований курс прийому не менше трьох тижнів. 
Діти від 7 років: по 1 капсулі на добу, бажано ввечері, 
або за рекомендацією лікаря. Для наукращого ефекту 
рекомендований курс прийому не менше шести тижнів.

В залежності від індивідуальних потреб лікар може самостійно 
змінювати дозування добавки.

Одна капсула препарату ІНТЕСТА містить 500 мг 
мікрогранульованої масляної кислоти та тригліцерид 
рослинного походження, що  віповідає 150 мг 
масляної кислоти.

Поживна (харчова) цінність та енергетична цінність 
(калорійність) на 1 капсулу: 

В 1 капсулі

Енергетична цінність/ккал 16 кДж /4 кКал

Жири, в тому числі: 0,4 г

жирні насичені кислоти 0,4 г

Вуглеводи, в тому числі <0,5 г

цукор 0 г

Білки 0 г

Масляна кислота 0,15 г

ЯК  ВИГЛЯДАЄ  ДОБАВКА ІНТЕСТА  І  ЩО 
МІСТИТЬ  УПАКОВКА

Тверді целюлозні капсули білого кольору, довгасті, закруглені 
на кінцях.
Вміст упаковки: 30 капсул (2 блістери по 15 капсул).
Вага нетто: 17,85 г (30 капсул по 595 мг).

В А Ж Л И В А  І Н Ф О Р М А Ц І Я  П Е Р Е Д 
ЗАСТОСУВАННЯМ

Не застосовувати у разі алергії на будь-який з компонентів 
продукту.

Застосовувати під наглядом лікаря. Продукт не призначений 
для парентерального застосування. Не може застосовуватися 
як єдине джерело їжі. Продукт призначений для дорослих 
і дітей від 7 років. Не слід застосовувати людям, у яких не 
було виявлено зазначених розладів стану здоров’я або не 
має медичних показань для його застосування.

Вагітність та годування груддю

Не застосовувати у період вагітності та годування груддю.

ЯК ЗБЕРІГАТИ ДОБАВКУ ІНТЕСТА

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 250C.  
Тримати подалі від джерел тепла та уникати контакту 
з прямими сонячними променями. Не зберігати у вологому 
місці та уникати контакту з водою.  Зберігати у місці, 
недоступному для дітей віком до трьох років.

Не слід використовувати після закінчення дати мінімального 
терміну придатності, зазначеного на дні упаковки та 
блістерній упаковці. Датою мінімального терміну придатності 
є останній день вказаного місяця.
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