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FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK o smaku
poziomkowym 4 x 200 ml
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 but.a 200ml

Postać płyn doust.

Producent FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisFRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK o smaku poziomkowym 4 x 200 ml + butelka 200 ml GRATISŻywność specjalnego
przeznaczenia medycznego.Fresubin Protein Energy Drink to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do
postępowania dietetycznego u pacjentów neurologicznych, zwłaszcza w podeszłym wieku, z odleżynami oraz trudno gojącymi się
ranami.Fresubin Protein Energy Drink to bezresztkowa, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml) i bogatobiałkowa (27 en%) dieta,
dostarczająca 300 kcal i 20 g białka w jednym opakowaniu. Zawiera argininę i glutaminę. Fresubin Protein Energy Drink nie zawiera
glutenu, syropu glukozowego oraz jest klinicznie wolny od laktozy. Jest gotową do użycia dietą umożliwiającą picie bezpośrednio z
butelki.Smak poziomkowy.Sposób użyciaSpożycie powinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od indywidualnego
zapotrzebowania pacjenta.Zalecane podawanie w żywieniu uzupełniającym: 2-3 butelki (600-900 kcal)/dobę lub całkowitym: 4-5 butelek
(1200-1500 kcal)/dobę.Pić powoli.Najlepiej podawać produkt schłodzony.SkładWoda, białko mleka, oleje roślinne (olej słonecznikowy,
olej rzepakowy), maltodekstryna, sacharoza, aromaty, cytrynian potasu, proszek z buraków, emulgatory (E 471, lecytyny sojowe), chlorek
sodu, wit. C, tlenek magnezu, cytrynian magnezu, pirofosforan żelaza, siarczan cynku, chlorek manganu, wit. E, kwas pantotenowy,
niacyna, siarczan miedzi, wit. B2, wit. B6, fluorek sodu, wit. B1, ß-karoten, wit. A, kwas foliowy, chlorek chromu, jodek potasu, molibdenian
sodu, selenin sodu, wit. K1, biotyna, wit. D3, wit. B12.Średnia zawartość 100 mlWartość energetyczna 630 kJ (=150 kcal)Tłuszcz (40
kJ%) 6,7 gw tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6 gw tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone 4,9 gw tym kwasy tłuszczowe
wielonienasycone 1,2 gWęglowodany (33 kJ%) 12,4 gw tym cukry 6,5 gw tym laktoza ≤ 0,4 gBłonnik (0 kJ%) 0 gBiałko (27 kJ%) 10 gSól
0,13 gWoda 79 mlOsmolarność 380 mosmol/lOsmolalność500 mosmol/kg H20Witamina A 213 µg ERw tym beta-karoten 63
µgWitamina D3 2,5 µgWitamina E 3,75 mg α-ETWitamina K1 21 µgWitamina B1 0,3 mgWitamina B2 0,4 mgNiacyna 1,5 mg (3,18 mg
EN)Witamina B6 0,43 mgWitamina B12 0,75 µgKwas pantotenowy 1,5 mgBiotyna 9,4 µgKwas foliowy 62,5 µgWitamina C 18,8 mgSód
(Na) 50 mgPotas (K) 130 mgChlorki (Cl) 73 mgWapń (Ca) 205 mgMagnez (Mg) 28 mgFosfor (P) 120 mgŻelazo (Fe) 2,5 mgCynk (Zn) 2
mgMiedź (Cu) 375 µgMangan (Mn) 0,5 mgJod (I) 37,5 µgFluorki (F) 0,25 mgChrom (Cr) 12,5 µgMolibden (Mo) 18,8 µgSelen (Se) 13,5
µgNie zawiera błonnika i glutenu, klinicznie wolna od laktozy.
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