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RESOURCE 2.0 płyn o smaku waniliowym 4 x 200 ml
 

Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml (4but.)

Postać płyn

Producent NESTLE POLSKA S.A.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościRESOURCE 2.0 płyn o smaku waniliowym 4 x 200 mlRESOURCE 2.0 to kompletna pod względem odżywczym,
wysokoenergetyczna (400 kcal/ 200 ml) dieta w formie płynu. Jest to preparat normobiałkowy, który w 200 ml zawiera 18g
pełnowartościowego białka. Świetnie sprawdza się w postępowaniu dietetycznym w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka
niedożywienia związanego z chorobą, np. w chorobach nowotworowych, neurologicznych (np. udar), zaburzeniach żucia i połykania, a
także w okresie okołooperacyjnym. Płynna postać ułatwia przyjmowanie posiłku osobom, które mają problemy z gryzieniem i żuciem.
Preparat powinno się stosować pod nadzorem lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło
pożywienia.Produkty Resource 2.0 cechują się bardzo dobrym smakiem, który został doceniony przez konsumentów w badaniu
przeprowadzonym przez Nestle Health Science.Zalecane spożycie1-3 butelki dziennie jako uzupełnienie codziennej diety lub zgodnie z
zaleceniem lekarza. Podawać doustnie lub przez zgłębnik. Najlepiej smakuje schłodzony.SkładnikiWoda, syrop glukozowy, białka mleka,
olej roślinny (rzepakowy), sacharoza, składniki mineralne (cytrynian sodu, cytrynian potasu, chlorek potasu, cytrynian magnezu, tlenek
magnezu, siarczan żelazawy, chlorek sodu, siarczan cynku, cytrynian wapnia, siarczan manganu, siarczan miedzi, ?uorek sodu, jodek
potasu, selenian sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu), emulgatory (E472e, E471), stabilizator (E418), aromat, witaminy (C, E,
niacyna, kwas pantotenowy, B6, B1, A, B2, D, K, kwas foliowy, biotyna).Produkt bezglutenowy. Zawiera białka mleka i sterylizowany
UHT.100 ml zawiera:wartość energetyczna 840kJ/200kcal;tłuszcz 8,7 g w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0,70 g, kwasy tłuszczowe
jednonienasycone 5,7 g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone 2,3 g;węglowodany 21,4 g: w tym cukry 4,6 g, laktoza <0,50 g;białko
(18%kcal) 9,0 g;sól 0,25 g, sód 100 mg, potas 210 mg, chlorki 110 mg, wapń 175 mg, fosfor 120 mg, magnez 20 mg, żelazo 1,5 mg, cynk
1,7 mg, miedź 0,20 mg, mangan 0,32 mg, fluorki 0,15 mg, selen 12 mcg, chrom 6,5 mcg, molibden 15 mcg, jod 20 mcg,witaminy: A 165
mcg, D 2,0 mcg, E 4,0 mg, K 14 mcg, C 17 mg, tiamina 0,20 mg, ryboflawina 0,22 mg, B6 0,35 mg, kwas foliowy 40 mcg, niacyna 1,2 mg,
B12 0,72 mcg, biotyna 7,0 mcg, kwas pantotenowy 0,88 mg.Zawartość wody 70g/100 ml. Osmolarność 520 mOsm/l.ProducentNestlé
Polska S.A.Ul. Domaniewska 3202-672 Warszawa
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