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PEPTAMEN JUNIOR proszek 400 g
 

Cena: 70,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 g

Postać prosz.

Producent NESTLE POLSKA S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPeptamen Junior to kompletna pod względem odżywczym dieta peptydowa w proszku o smaku waniliowym przeznaczona
dla dzieci powyżej 1. roku życia. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach
niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i/lub trawienia, np. w:Zespole
nieprawidłowego wchłanianiaBiegunkach przewlekłychOpóźnionym opróżnianiu żołądkaNieswoistych zapaleniach jelitZespole krótkiego
jelitaPrzetokach jelitowychMózgowym porażeniu dziecięcymNietolerancji żywienia o nieokreślonej przyczynieNiepowodzeniu żywienia
produktami pełnobiałkowymiWarto stosować Peptamen Junior, ponieważ:Jest dietą peptydowąŹródłem białka jest wyłącznie
zhydrolizowane białko serwatkoweDostarcza do diety dziecka wszystkie niezbędne składniki odżywczeZwiększa ilość energii w
diecieDaje możliwość dostosowania wartości energetycznej do potrzeb pacjentaProdukt należy stosowa

pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.

Sposób użyciaSposób przygotowania:Umyć ręce. Sprawdzić w tabeli dawkowania jak przygotować zaleconą ilość gotowego
produktu.Odmierzyć odpowiednią ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody i nalać do czystego
naczynia.Odmierzyć odpowiednią ilość proszku używając załączonej do opakowania miarki lub wagi. Używać tylko załączonej
miarki.Wsypać proszek do wody i dokładnie wymieszać.Po użyciu przechowywać miarkę w opakowaniu, opierając o wewnętrzny brzeg
puszki.Przygotowaną porcję szczelnie prztkryć i spożyć w ciągu 6 godzin, jeśli przechowywana w temperaturze pokojowej lub
przechowywać w lodówce nie dłużej nić 24 godziny.Uwaga: Nie zmieniać proporcji. Przestrzegać zaleceń dotyczących podaży diety lub
zaleceń dotyczących dziennego spożycia.WażnePrzechowywanie:Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Zużyć w ciągu 4
tygodni od otwarcia.SkładnikiMaltodekstryna, enzymatycznie hydrolizowane białko serwatkowe (z mleka), sacharoza, trójglicerydy
średniołańcuchowe (MCT), skrobia ziemniaczana, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), emulgator (lecytyna sojowa),
składniki mineralne (węglan wapnia, fosforan potasu, fosforan sodu, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia, siarczan żelaza (II),
siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), jodek potasu, selenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu),
aromat, regulator kwasowości (E 330), dwuwinian choliny, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, A, B1, B2, kwas foliowy, K,
biotyna, D, B12), tauryna, L-karnityna.Produkt bezglutenowy. Bez dodatku karagenu. Pakowany w atmosferze
ochronnej.ProducentProducent:Nestle Polska S.A.Ul. Domaniewska 3202-672 WarszawaKontakt:Centrum Obsługi Konsumenta
NestleInfolinia: 801 333 000cs@pl.nestle.comWyprodukowano w Szwajcarii.
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