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NUTRIDRINK PROTEIN o smaku czerwonych owoców 4 x
125 ml
 

Cena: 33,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 szt.a 125ml

Postać płyn doustny

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

WłaściwościNutridrink Protein opracowany z myślą o żywieniu pacjentów onkologicznych doświadczających zaburzeń czucia smaku w
trakcie terapii. Zmiany w odczuwaniu smaków pojawiają się u pacjentów chorych na nowotwory m.in. jako wynik terapii, zarówno u
pacjentów poddawanych chemioterapii, chemio radioterapii, radioterapii i terapii celowanej.Najczęstsze zaburzenia to:Niechęć do
niektórych smakówBrak poczucia smakuOdczuwanie tylko intensywnych smakówZmiana preferencji smakowychNieprzyjemny posmak
w ustachMetaliczny smak w ustachGorzki smak w ustachSuchość w ustachMdlący smakZmiany śluzówkowe w jamie ustnejZmienność
odczuwania zapachówDo 70% pacjentów onkologicznych doświadcza zaburzeń odczuwania smaku i węchu w trakcie leczenia.Jedna
butelka Nutridrink Protein to 300 kcal, 18 g białka, pełen skład witamin i minerałów w objętości 125 ml.Dostarczenie do organizmu białka
jest szczególnie ważne w przypadku chorób onkologicznych. Jest to bardzo ważny składnik niezbędny w trakcie terapii i
rekonwalescencji.Nutridrink Protein 125 ml:Pomaga zoptymalizować dietę pod kątem wartości energetycznej i niezbędnych składników
odżywczychZawiera największą zawartość białka w najmniejszej objętości (18 g białka w 125 ml*)Jest gotowy do spożyciaKiedy może
pomóc?Nutridrink Protein zaleca się do stosowania u pacjentów w trakcie chemio i radioterapii, szczególnie w przypadku występowania
braku apetytu i zaburzeń w odczuwaniu smaków.Zalecane spożycieZalecane spożycie to 1-3 BUTELKI DZIENNIE przez MINIMUM 14
DNI lub dłużej, zgodnie z zaleceniem lekarza (jako uzupełnienie diety).PAMIĘTAJ! „Osobom chorującym na nowotwory zaleca się wyższe
spożycie białka około 1,5 g/kg m.c./dobę (1,2 – 2,0g/kg m.c/dobę)” – ESPEN (Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i
Metabolizmu).Jak stosować?Zalecenia stosowania Nutridrink Protein:Nutridrink Protein może być stosowany jako uzupełnienie diety
pomiędzy posiłkami lub jako samodzielny posiłek.Nutridrink Protein należy pić powoli, 1 butelkę przez około 30. minut.Najlepiej podawać
schłodzony.Wstrząsnąć przed użyciem.Ważne· Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.· Stosować
pod nadzorem lekarza.· Produkt nieodpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.· Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3
lat.· Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 3-6 lat.· Monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan nawodnienia
pacjentProducentNUTRICIA Polska Sp. z.o.o.ul. Bobrowiecka 600-728 Warszawatel.: +48 22 550 00 00
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