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Nutridrink o sm. waniliowym płyn 4szt.a125
 

Cena: 39,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 szt.a 125ml

Postać płyn

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  dietetyczny środek spożywczy  specjalnego przeznaczenia medycznego

PRODUCENT: NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

ILOŚĆ:  4 x 125ml

 

Nutridrink 125 ml to wysokoenergetyczny preparat odżywczy w płynnej postaci, przeznaczony do picia.

 

DZIAŁANIE:

Nutridrink 125 ml to wysokoenergetyczny preparat odżywczy w płynnej postaci, przeznaczony do picia. Zawiera wszystkie niezbędne
składniki odżywcze w odpowiednich proporcjach: białko, tłuszcze, węglowodany oraz komplet witamin i minerałów. Jego zaletą jest to,
że w małej objętości – tylko 125 ml - dostarcza dużo energii i wszystkie niezbędne osobie chorej składniki odżywcze. Dzięki płynnej
formie jest łatwy do podania. Może być uzupełnieniem standardowej diety lub stanowić jedyne źródło pożywienia.
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WSKAZANIA:

Nutridrink 125 ml przeznaczony jest dla osób, które mają problemy ze spożywaniem normalnych posiłków i z dostarczeniem
odpowiedniej ilości składników odżywczych i energii z pożywienia, szczególnie w okresie choroby i rekonwalescencji.

Do postępowania żywieniowego w przypadkach takich jak: przed oraz po zabiegach operacyjnych, oraz w okresie rekonwalescencji ,
porażenie mózgowe, choroba Huntingtona, Parkinsona, Alzheimera, inne zespoły otępienne, mukowiscydoza, zaburzenia żucia i
połykania, brak apetytu o różnej etiologii , zwiększone zapotrzebowanie białkowo-energetyczne

Preparat może być także stosowany jako przygotowanie do zabiegów diagnostycznych na przewodzie pokarmowym np. do
kolonoskopii.

 

DAWKOWANIE:

Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Produkt zaleca
się pić powoli (1 opakowanie od 30 min. do 1 godz.) lub między posiłkami. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Po pierwszym
otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Uzupełnienie diety: 1-3 butelek na dobę (300-900 kcal).

Jedyne źródło pożywienia: 5-7 butelek na dobę (1500-2100 kcal).

 

SKŁAD:

Jedno opakowanie (125 ml) zawiera:

12 g białka 11,6 g tłuszczy 37,4 g węglowodanów kompletny skład niezbędnych minerałów i witamin

Nutridrink 125 ml nie zawiera: glutenu - może być stosowany przez osoby chore na celiakię

Wartość energetyczna jednego opakowania (125 ml) wynosi 300 kcal.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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