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Resource 2.0+Fibre, smak kawowy płyn, 200 ml x 4 butelki
 

Cena: 21,98 zł

Opis słownikowy

Marka Resource

Postać płyn

Producent Nestle

Rejestracja Środki spożywcze

Opis produktu
 

Opis Resource 2.0+Fibre, smak kawowy płyn, 200 ml x 4 butelki

Resource 2.0+Fibre o smaku kawowym, 4 x 200 ml

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka
niedożywienia związanego z chorobą.
To kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna dieta w płynie z dodatkiem błonnika, dla dorosłych i dzieci powyżej 3.
roku życia.
Zwiększa ilość energii i pełnowartościowego białka w diecie.
Smak: kawowy.

Działanie Resource 2.0+Fibre, smak kawowy płyn, 200 ml x 4 butelki

Resource 2.0+Fibre smak kawowy to kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna dieta w płynie z dodatkiem błonnika.
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka
niedożywienia związanego z chorobą, np. w: chorobach nowotworowych, zaburzeniach pasażu jelitowego, chorobach neurologicznych
(udar), zaburzeniach żucia i połykania (dysfagia), okresie okołooperacyjnym. Produkt należy stosować pod kontrolą lekarza. Może być
stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.

Skład Resource 2.0+Fibre, smak kawowy płyn, 200 ml x 4 butelki
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Woda, syrop glukozowy, Białka mleka, Olej roślinny (Rzepakowy), Błonnik (Galaktooligosacharydy (zawierają mleko),
Fruktooligosacharydy), Sacharoza, składniki mineralne (Cytrynian sodu, Cytrynian potasu, Chlorek potasu, Chlorek sodu, Tlenek
magnezu, Cytrynian magnezu, Siarczan żelaza (II) , Fluorek sodu, Siarczan cynku, Cytrynian wapnia, Siarczan manganu, Siarczan miedzi
(II), Chlorek chromu (III), Molibdenian (VI) sodu, Jodek potasu, Selenian (VI) sodu,), Emulgatory (E471, E472e), Barwnik (150c), Witaminy
(C, E, D, A, Niacyna, Kwas pantotenowy, B6, Tiamina, Ryboflawina, Kwas foliowy, K, Biotyna), Regulator kwasowości (E525, E330),
Stabilizator (E418), Aromaty, Aromat dymu wędzarniczego.
Produkt bezglutenowy. Sterylizowany UHT. Pakowany w atmosferze ochronnej.

Wartość odżywcza-100 mlWartość energetycznakJ/kcal835/200Tłuszcz (39 % kcal) w tym:g8,7- kwasy tłuszczowe nasyconeg0,70-
kwasy tłuszczowe jednonienasyconeg5,0- kwasy tłuszczowe wielonienasyconeg2,3Węglowodany (40% kcal) w tym:g20- cukryg6,0-
laktozag<1,0Błonnik (3% kcal)g2,5Białko (18% kcal)g9,0Sól (= Na (g) x 2,5)g0,25Składniki
mineralne  Sódmg100Potasmg210Chlorkimg110Wapńmg190Fosformg130Magnezmg20Żelazomg1,5Cynkmg1,7Miedźmg0,2
Manganmg0,32Fluorkimg0,15Selenµg12Chromµg6,5Molibdenµg15Jodµg20Witaminy  Witamina Aµg165Witamina Dµg1,8Witamina
Emg4,0Witamina Kµg14Witamina Cmg17Tiaminamg0,20Ryboflawinamg0,22Niacynamg (mgNE)1,2 (3,0)Witamina B6mg0,35Kwas
foliowyµg40Witamina B12µg0,40Biotynaµg7,0Kwas pantotenowymg0,88Inne  OsmolarnośćmOsm/l520Zawartość wodyg/100 ml69

NE = ekwiwalent niacyny

Dawkowanie Resource 2.0+Fibre, smak kawowy płyn, 200 ml x 4 butelki

Dorośli jako uzupełnienie diety: 1-3 butelki na dobę, lub jako jedyne źródło pożywienia: zgodnie z zaleceniem lekarza.

Sposób użycia
Najlepiej podawać schłodzony.
Zamknięte opakowanie przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Po otwarciu niewykorzystaną porcję zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin.
Porcję produktu, która została przelana do innego opakowania należy szczelnie zamknąć i spożyć w ciągu 6 godzin.
Produkt należy stosować pod kontrolą lekarza.

Informacje dodatkowe Resource 2.0+Fibre, smak kawowy płyn, 200 ml x 4 butelki

Produkt bezglutenowy.
Sterylizowany UHT.
Pakowany w atmosferze ochronnej.
Zawiera substancję słodzącą - sacharoza.
Stosować pod kontrolą lekarza.
Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Odpowiedni powyżej 3. roku życia.
Do podawania doustnego lub przez zgłębnik.
Nie dodawać żywności ani leków, jeżeli produkt jest podawany przez zgłębnik.

Seria
Resource - Doustne preparaty odżywcze dla osób z niedożywieniem lub ryzykiem niedożywienia
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