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NUTRIDRINK Protein truskawka 125 ml
 

Cena: 12,59 PLN

Opis słownikowy

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek specjalego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

NUTRIDRINK Protein o smaku truskawkowym Nutridrink Protein 125 ml to wysokoenergetyczny i wysokobiałkowy preparat odżywczy
w płynnej postaci, przeznaczony do 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. 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.
Składniki:Jedno opakowanie (125 ml) zawiera:18 g białka 18,8 g tłuszczy48,8 g węglowodanówkompletny skład niezbędnych minerałów
i witaminNutridrink Protein 125 ml nie zawiera:- błonnika- glutenu - może być stosowany przez osoby chore na celiakięWartość
energetyczna jednego opakowania (125 ml) wynosi 300 kcal.Sposób użycia:Nutridrink Protein 125 ml jest produktem gotowym do
spożycia. Najlepiej podawać po schłodzeniu. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Zaleca się pić powoli (1 opakowanie od 30 min do 1
godz.) między posiłkami.Jako uzupełnienie diety stosuje się 1 - 2 opakowań dziennie przez 14 dni i więcej. Ze względu na wysoką
zawartość białka produkt nie jest odpowiedni dla pacjentów z niewydolnością nerek (bez odpowiedniej nerkowej terapii zastępczej),
niewydolnością wątroby oraz zagrożonych wystąpieniem encefalopatii wątrobowej.Przeznaczenie:Nutridrink Protein 125 ml
przeznaczony jest dla osób ze zwiększonym zapotrzebowaniem białkowym i energetycznym, szczególności dla pacjentów
onkologicznych, którzy mają problemy ze spożywaniem normalnych posiłków. Przechowywanie:Przechowywać w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Uwaga!Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia. Stosować między posiłkami lub zamiast posiłku.Nie stosować w przypadku
występowania alergii na białka mleka krowiego, galaktozemii i fruktozemii.
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