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Nutridrink Protein ow.leśneleśnych 4x125ml
 

Cena: 41,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 szt.a 125ml

Postać płyn

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

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 Protein płyn o smaku owoce leśne 4 x 125ml to wysokoenergetyczny  wysokobiałkowy preparat odżywczy

 

DZIAŁANIE:

Preparat odżywczy, wysokoenergetyczny i wysokobiałkowy w postaci napoju mlecznego o nowym smaku owoce leśne przeznaczony do
bezpośredniego picia. Zawiera dużą ilość białka oraz wszystkie pozostałe składniki odżywcze w odpowiednich proporcjach: tłuszcze,
węglowodany oraz komplet witamin i minerałów. Jego zaletą jest to, że w bardzo małej objętości (125 ml) dostarcza dużo energii i
wszystkie niezbędne osobie chorej składniki odżywcze. Źródłem białka są kazeina i serwatka (zawiera również białko soi oraz niewielkie
ilości białka grochu). Zawiera głównie tłuszcze LCT. Źródłem węglowodanów są maltodekstryny, sacharoza i laktoza. Dzięki formie
płynnej i małej objętości jest łatwy do podania. Może być uzupełnieniem standardowej diety osoby chorej, do spożywania między
posiłkami lub może zastąpić posiłek.
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WSKAZANIA:

Opracowany specjalnie z myślą o pacjentach onkologicznych.

• Przeznaczony jest dla osób ze zwiększonym zapotrzebowaniem białkowym i energetycznym w szczególności dla pacjentów
onkologicznych. którzy mają problemy ze spożywaniem normalnych posiłków.

• Na każdym etapie terapii choroby nowotworowej (przed i po radio- i chemioterapii, przy przygotowaniu do operacji, po operacji).

• W nowotworach głowy i szyi, przewodu pokarmowego, płuc.

• Może być uzupełnieniem standardowej diety osoby chorej, do spożywania między posiłkami lub może zastąpić posiłek

 

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:

woda, białka mleka krowiego, maltodekstryna, cukier, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), wodorofosforan magnezu,
emulgator (lecytyna sojowa), chlorek choliny, aromat, L-askorbinian sodu, barwnik (kurkumina), cytrynian potasu, barwnik (kwas
karminowy), wodorofosforan dipotasu, mleczan żelaza (ll), octan DL-alfa-tokoferylu, octan retinylu, glukonian miedzi(ll), siarczan cynku,
siarczan manganu, D-pantotenian wapnia, selenian(IV) sodu, D-biotyna, chlorek chromu(lll), cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, kwas
pteroilomonoglutaminowy, chlorowodorek pirydoksyny, nikotynamid, jodek potasu, ryboflawina, molibdenian(VI) sodu, fluorek sodu,
cyjanokobalamina, fitomenadion.

 

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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