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NUTRIDRINK PROTEIN o smaku brzoskwinia-mango 4 x 125
ml
 

Cena: 33,45 PLN

Opis słownikowy

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu
 

OpisNutridrink Protein to doustny preparat odżywczy: żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego
w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą, szczególnie u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem białkowym.
Znajduje zastosowanie u osób, które z różnych przyczyn, nie są w stanie dostarczyć odpowiednich, pozwalających na pokrycie
dobowego zapotrzebowania organizmu, ilości składników odżywczych wyłącznie za pomocą tradycyjnej diety.Dla kogo Nutridrink
Protein?Produkty Nutridrink Protein znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których z różnych przyczyn, pokrycie potrzeb organizmu
(często zwiększonych na skutek choroby) tradycyjną dietą jest niemożliwe lub niewystarczające, szczególnie w takich sytuacjach jak:w
okresie rekonwalescencji po chorobiew przygotowaniu do operacji oraz po niejpodczas ciężkiej choroby i po niej (wymagającej
dłuższego pobytu w szpitalu)w chorobach przewlekłych wymagających zwiększonej podaży białka, np. w chorobie nowotworowejproces
rehabilitacji np. po udarze mózguKażdego dnia dorosły zdrowy człowiek powinien przyjmować ok. 0,8 g białka/kg masy ciała.
Zapotrzebowanie na białko wzrasta w niektórych stanach chorobowych nawet dwukrotnie.Sposób użyciaZalecane spożycie to 1-3
BUTELKI DZIENNIE przez MINIMUM 14 DNI lub dłużej, zgodnie z zaleceniem lekarza (jako uzupełnienie diety)Zalecenia stosowania
Nutridrink Protein:Nutridrink Protein może być stosowany jako uzupełnienie diety pomiędzy posiłkami lub jako dodatek do posiłków w
celu zwiększenia ich wartości odżywczej.Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia.Nutridrink Protein należy pić powoli, 1
butelkę przez około 30 minut.Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.Najlepiej podawać schłodzony.Po pierwszym otwarciu opakowania
produkt przechowywać w zamkniętej butelce, w lodówce, maksymalnie do 24 godzin.Składbiałka mleka krowiego, woda,
maltodekstryna, sacharoza, oleje roslinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), wodorofosforan magnezu, emulgator (lecytyny (lecytyna
sojowa)), aromat, chlorek choliny, barwnik (karmin), cytrynian potasu, L-askorbinian sodu, wodorofosforan dipotasu, mleczan zelaza(II),
octan DL-alfa-tokoferylu, glukonian miedzi(II), siarczan cynku, siarczan manganu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek tiaminy,
chlorowodorek pirydoksyny, nikotynamid, ryboflawina, octan retinylu, fluorek sodu, kwas pteroilomonoglutaminowy, chlorek chromu(III),
jodek potasu, molibdenian(VI) sodu, selenian(IV) sodu, D-biotyna, fitomenadion,
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