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Protifar proszek 225g
 

Cena: 62,64 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 225 g

Postać prosz.

Producent NUTRICIA CUIJK B.V.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

PRODUCENT: NUTRICIA 

Bobrowiecka 6  Warszawa

ILOŚĆ: 225 g. , proszek

 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w hipoproteinemii.

 

ZASTOSOWANIE:

Protifar stanowi dodatkowe źródło białka dla pacjentów, u których naturalna dieta nie pokrywa zapotrzebowania na białko. może być
stosowany u pacjentów, u których zalecana jest ograniczona podaż sodu, potasu i/lub fosforu. Protifar posiada neutralny smak, może
być gotowany razem z potrawą lub napojem. Produkt bezglutenowy.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Stosować pod nadzorem lekarza.
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Używać wyłącznie miarki załączonej do opakowania.

Jedna płaska miarka dostarcza około 2,5 g proszku Protifar (2,2 g biała).

Umyć ręce, użwać czystych naczyń, upewnić się, że wieczko puszki jest czyste.

Wymieszać wymaganą ilość proszku z wystarczającą ilością zimnego płynu do uzyskania gęstej, jednorodnej konsystencji. Wymieszać z
potrawą/napojem.

Przygotowaną porcję pokarmu spożyć w ciągu 2 godzin. Niewykorzystaną pozostałość wyrzucić.

Warto?? od?ywcza 100 g

Warto?? energetyczna 1560 kJ / 368 kcal

T?uszcz, (4%EN) , w tym:

kwasy t?. nasycone

1,6 g

1,2 g

W?glowodany, (1%EN), w tym:

cukry

1,2 g

1,2 g

B?onnik (0%EN) 0 g

Bia?ko (95%EN) 87,2 g

Sól 0,28 g

Sk?adniki mineralne ----
Na 110 mg

K 140 mg

Cl 80 mg

Ca 1350 mg

P 70 mg

Mg 20 mg

SKŁAD:

koncentrat białek mleka krowiego, emulgator (lecytyna sojowa).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
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karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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