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OLIMP NUTRAMIL COMPLEX PROTEIN Smak neutralny 6
saszetek
 

Cena: 49,95 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

OpisOLIMP NUTRAMIL COMPLEX PROTEIN Smak neutralny 6 saszetekNutramil Complex Protein o smaku neutralnymŻywność
specjalnego przeznaczenia medycznego.To wysokoenergetyczna, wysokobiałkowa i bezresztkowa dieta przeznaczona dla osób z
ryzykiem powstania lub objawami niedożywienia. Polecana pacjentom onkologicznym o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko.Jest
to kompozycja niezbędnych składników odżywczych oraz witamin, mikro- i makroelementów.Nie zawiera glutenu. Klinicznie wolny od
laktozy.Nutramil Complex Proteinto dobry produkt na uzupełnienie codziennej diety;zawiera trzy źródła wysoko wartościowego białka:
izolat białka serwatki, kazeinian wapnia i koncentrat białka serwatki;źródłem węglowodanów są maltodekstryny kukurydziane;źródło
tłuszczów stanowią oleje roślinne, które dostarczają długołańcuchowych trójglicerydów (LCT) i niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz
trójglicerydów średniołańcuchowych (MCT), będących łatwo dostępnym źródłem energii dla osób niedożywionych i wyniszczonych;nie
zawiera błonnika pokarmowego, co jest szczególnie istotne dla osób z chorobami w obrębie jelit.Sposób użyciaZależne od
indywidualnego zapotrzebowania energetycznego organizmu. Jako uzupełnienie codziennej diety zaleca się podawanie 1-3 saszetek na
dobę (300 – 900 kcal), o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej.Sposób przygotowania: w celu sporządzenia 200 ml gotowego posiłku
należy do naczynia zawierającego 150 ml przegotowanej wody o temperaturze pokojowej dodawać powoli zawartość 1 saszetki, ciągle
mieszSkładmaltodekstryny kukurydziane, koncentrat białek serwatkowych (z mleka), kazeinian wapnia (z mleka), izolat białek
serwatkowych (z mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy 63%, olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (MCT) 37%),
stabilizatory - hydroksypropylometyloceluloza, talk, glikol polietylenowy; diglicynian wapnia, sole potasowe kwasu ortofosforowego,
diglicynian magnezu, aromaty, chlorek sodu, emulgator - lecytyny (z soi); cytrynian sodu, kwas L-askorbinowy - wit. C, substancja
słodząca – sacharyny, diglicynian cynku, diglicynian żelaza(II), octan DL-alfa-tokoferylu - wit. E; glukonian manganu, nikotynamid –
niacyna, selenian sodu(IV), octan retinylu – wit. A, przeciwutleniacz - mieszanina tokoferoli, glukonian miedzi(II), D-pantotenian wapnia -
kwas pantotenowy, D-biotyna, cyjanokobalamina - wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) –
folian, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, filochinon (fitomenadion) – wit. K, ryboflawina - wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1,
chlorek chromu(III) i jego heksahydrat, jodek potasu, molibdenian(VI) sodu, barwnik - dwutlenek tytanu.
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