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Nutridrink, płyn smak neutralny, 4 x 125 ml
 

Cena: 25,22 zł

Opis słownikowy

Marka Nutridrink

Postać płyn

Producent Nutricia

Rejestracja Środki spożywcze

Substancja
czynna

Multiminerały, Multiwitamina

Opis produktu
 

Opis Nutridrink, płyn smak neutralny, 4 x 125 ml

Co to jest Nutridrink 125 ml?

Nutridrink jest produktem wysokoenergetycznym, kompletnym pod względem odżywczym. Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą.

 

 

Objętość 125 ml jest nowym standardem dla produktów Nutridrink.

Firma Nutricia Medyczna, w odpowiedzi na potrzeby pacjentów i środowiska medycznego, wprowadza na rynek produkt Nutridrink w
nowym standardzie i jest on dostępny w butelce o pojemności 125 ml. W butelce 125 ml została zachowana ta sama wartość
energetyczno-odżywcza co w objętości 200 ml!

 

Dla kogo przeznaczony jest Nutridrink 125 ml?

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.
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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.

 

Składniki

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

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.

 

Jak stosować Nutridrink 125 ml?

1-3 butelki na dobę jako uzupełnienie diety, 5-7 butelek na dobę jako jedyne źródło pożywienia.

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia.
Najlepiej podawać schłodzony.
Pić powoli.
Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w zamkniętej butelce, w lodówce, maksymalnie do 24 godzin.
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