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RecoMed, proszek smak waniliowy, 6 saszetek ActivLab
 

Cena: 46,39 zł

Opis słownikowy

Marka Recomed

Postać saszetki

Producent Regis

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis RecoMed, proszek smak waniliowy, 6 saszetek ActivLab

Niedożywienie stanowi niezależny czynnik ryzyka zwiększonej chorobowości, dłuższego pobytu w szpitalu, częstszych ponownych
hospitalizacji, wydłużonego czasu zdrowienia i wiąże się z niższą jakością życia. Właściwe odżywianie organizmu, a więc dostarczanie
mu odpowiednich porcji energii i substratów to istotny element procesu leczenia i rekonwalescencji. RECOMED to środek spożywczy,
który stanowi źródło składników odżywczych - witamin, minerałów, białka, cukrów, lipidów, błonnika pokarmowego, które doskonale
zaspokajają potrzeby organizmu, szczególnie w czasie rekonwalescencji po chorobie, operacji czy niedożywieniu. Podczas
niedożywienia organizmu środek dostarcza do organizmu niezbędne składniki odżywcze. RECOMED zawiera wszystkie niezbędne
składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik pokarmowy oraz komplet witamin i składników mineralnych. Organizm ludzki
nie ma zdolności samodzielnej syntezy aminokwasów egzogennych, w związku z czym muszą być one dostarczane wraz z
pożywieniem.

RECOMED to kompletna pod względem odżywczym dieta uwzgledniająca zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze w okresie
rekonwalescencji spowodowanej:
• niedożywieniem
• osłabieniem
• wyniszczeniem organizmu
związanymi z:
• hospitalizacją
• stanami okołooperacyjnymi
• chorobami onkologicznymi
• lub u pacjentów w podeszłym wieku

RECOMED Wskazania: 
Osobom przewlekle chorym, a w szczególności:
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• mającym problemy z przyjmowaniem pokarmów
• z zaburzeniami trawienia i wchłaniania
• z chorobami Parkinsona i Alzheimera
• ze stwardnieniem rozsianym i porażeniem mózgowym
• z zapaleniem jelit i mukowiscydozą
• po udarach, urazach, jak też w przypadkach unieruchomienia, odleżyn
Dla osób przed i po operacjach, a w szczególności osób:
• chorych na nowotwory
• niedożywionych, wyniszczonych
• jak też w okresach rekonwalescencji
Dla osób starszych, a w szczególności mających problemy z:
• prawidłowym odżywianiem
• utrzymaniem właściwej masy ciała i mięśni
• połykaniem, gryzieniem, żuciem
• łaknieniem
Przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.
RECOMED Sposób użycia: Rozpuścić zawartość saszetki w 200 ml wody w temperaturze pokojowej. RECOMED może być stosowany
jako jedyne źródło pożywienia (6 porcji dziennie) lub jako uzupełnienie diety lub jej częściowe zastępowanie (1-3 porcje dziennie).
Zawartość saszetki (po rozpuszczeniu w 200 ml wody) można zarówno spożyć od razu w całości lub podzielić na mniejsze porcje i
spożywać w odstępach czasowych.
RECOMED Skład: Maltodekstryna, koncentrat białka serwatkowego, fruktoza, olej słonecznikowy, inulina, składniki mineralne (cytrynian
potasu, ortofosforan wapnia, chlorek potasu, węglan magnezu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, siarczan miedziowy, siarczan
manganu, jodek potasu, selenin sodu, molibdenian sodu, chlorek chromu(III)), L-walina, aromaty, L-leucyna, chlorowodorek L-lizyny, L-
fenyloalanina, emulgator: difosforan disodowy, L-izoleucyna, barwnik E171, substancja zagęszczająca E466, substancja
przeciwzbrylająca E551, L-metionina, witaminy (kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, octan retinylu,
cholekalcyferol, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas foliowy, D-biotyna,
§lochinon, cyjanokobalamina), L-treonina, przeciwutleniacz E307, substancja słodząca E955. Zawiera cukry i substancje słodzące.
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