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RESOURCE PROTEIN płyn o smaku morelowym 4 x 200 ml
 

Cena: 26,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 szt.a 200ml

Postać płyn doustny

Producent NESTLE POLSKA S.A.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościResource Protein to kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa dieta w płynie. Żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu
może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko, związanego z chorobą, np.:W chorobach nowotworowychU osób w
podeszłym wiekuW okresie okołooperacyjnymW okresie rekonwalescencjiWarto stosować Resource Protein, ponieważ:Zwiększa ilość
pełnowartościowego białka w diecie (1 opakowanie to 18,8 g białka)Zwiększa ilość energii w diecie (1 opakowanie to 250 kcal)Zapobiega
monotonii posiłków (różne smaki)Sposób użyciaJako uzupełnienie diety: 1-3 butelki na dobę, lub jako jedyne źródło pożywienia: zgodnie
z zaleceniem lekarza.WażneWażna informacja:Stosować pod kontrolą lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło
pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Odpowiedni powyżej 3. roku życia. Do podawania doustnego
lub przez zgłębnik. Nie dodawać żywności ani leków, jeżeli produkt jest podawany przez zgłębnik.Sposób użycia i
przechowywania:Najlepiej podawać schłodzony. Zamknięte opakowanie przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu
niewykorzystaną porcję zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin. Porcje produktu, która została przelana do
innego opakowania należy szczelnie zamknąć i spożyć w ciągu 6 godzin.SkładnikiWoda, białka mleka, syrop glukozowy, sacharoza, olej
roślinny (rzepakowy), składniki mineralne (chlorek potasu, cytrynian potasu, cytrynian sodu, cytrynian magnezu, tlenek magnezu,
siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), fluorek sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu,
jodek potasu, selenian (VI) sodu), emulgator (E471), aromat, skrobia, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, A, tiamina,
ryboflawina, kwas foliowy, K, biotyna, D), stabilizator (karagen), barwniki (E120, E160aii).Produkt bezglutenowy. Sterylizowany UHT.
Pakowany w atmosferze ochronnej.ProducentNestlé Polska S.A.Ul. Domaniewska 3202-672 WarszawaKontakt:Centrum Obsługi
Konsumenta NestléInfolinia: 801 333 000cs@pl.nestle.comWyprodukowano we Francji.
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