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NUTRIDRINK o smaku truskawkowym, 4x125 ml
 

cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Postać płyn

Producent Nutricia

Rodzaj wysokoenergetyczny

Rodzaj rejestracji dietetyczny środek spożywczy
specjalistycznego przeznaczenia
medycznego

Smak truskawkowy

Zastosowanie żywienie w chorobie

Opis produktu
 

Wysokoenergetyczny preparat odżywczy przeznaczony do picia. Zawiera wszystkie niezbędne dla osoby chorej składniki odżywcze w
odpowiednich proporcjach: białko, tłuszcze, węglowodany oraz komplet witamin i minerałów. Można stosować jako jedyne źródło
pożywienia (dieta kompletna) lub uzupełnienie diety.

NUTRIDRINK o smaku truskawkowym - zastosowanie:

do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. W okresie rekonwalescencji, po operacjach, w przygotowaniu do
zabiegów, np. kolonoskopii, w chorobach przewlekłych, np. chorobie Parkinsona i Alzheimera, w innych zespołach otępiennych, chorobie
Huntingtona i innych dystoniach. W porażeniu mózgowym, w anoreksji, w niezamierzonej, nadmiernej utracie masy ciała, w dysfagii,
problemach z przełykaniem

NUTRIDRINK o smaku truskawkowym - sposób użycia:

jako jedyne źródło pożywienia: 5-7 butelek na dobę, jako uzupełnienie diety: 1-3 butelki na dobę, o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej.
Podawać schłodzony. Przed użyciem wstrząsnąć. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej
butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

NUTRIDRINK o smaku truskawkowym - skład:

woda, syrop glukozowy, białka mleka krowiego, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), mleczan potasu, emulgator: lecytyna
sojowa, wodorofosforan magnezu, aromat, chlorek choliny, cytrynian potasu, barwnik: kwas karminowy, cytrynian sodu, L-askorbinian
sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, mleczan żelaza (II), nikotynamid, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferolu, octan retinylu, glukonian
miedzi (II), selenian (IV) sodu, siarczan manganu, D-pantotenian wapnia, chlorek chromu (III), D-biotyna, cholekalcyferol, chlorowodorek
tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, chlorowodorek pirydoksyny, molibdenian (VI) sodu, fluorek sodu, jodek potasu, ryboflawina,
cyjanokobalamina, fitomenadion
100 ml zawiera: wartość energetyczna 1010 kJ/240 kcal; tłuszcz 9,3 g w tym: kwasy nasycone 0,9 g; węglowodany 29,7 g, w tym: cukry
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15 g, laktoza <0,5 g; błonnik 0 g; białko 9,6 g; sól 0,24 g; witamina A 240 mcg; witamina D 1,8 mcg; witamina E 3 mg alfa-TE/ET; witamina
K 13 mcg; tiamina 0,40 mg; ryboflawina 0,40 mg; niacyna 2,2 mg; kwas pantotenowy 1,3 mg; witamina B6 0,40 mg; kwas foliowy 64
mcg; witamina B12 0,70 mcg; biotyna 9,6 mcg; witamina C 24 mg; Na 96 mg; K 236 mg; Cl 91 mg; Ca 174 mg; P 174 mg; Mg 33 mg; Fe
3,8 mg; Zn 2,9 mg; Cu 0,43 mg; Mn 0,80 mg, F 0,20 mg; Mo 24 mcg; Se 14 mcg; Cr 16 mcg; I 32 mcg; cholina 88 mg

NUTRIDRINK o smaku truskawkowym - ważne informacje:

stosować pod nadzorem lekarza, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat, stosować ostrożnie u dzieci w wieku 3-6 lat. Nie stosować
w przypadku alergii na białka mleka krowiego, galaktozemii i fruktozemii. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan nawodnienia pacjenta. Pakowany w atmosferze ochronnej. Osmolarność
730 mOsmol/l.
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