Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

FRESUBIN PROTEIN smak orzechowy płyn 200ml
Cena: 6,90 PLN

Opis produktu
FRESUBIN PROTEIN smak orzechowy 200ml
Cena obejmuje 1 buteleczkę 200ml.
Fresubin Protein Energy DRINK to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o wysokiej zawartości energii i białka, dla
uzupełnienia większego zapotrzebowania i ochrony przed utratą masy mięśniowej. Wskazana dla osób w podeszłym wieku, pacjentów
neurologiczny, narażony na odleżyny i powstawanie trudno gojących się ran, z podwyższonym zapotrzebowaniem na białko.
Fresubin® Protein Energy DRINK jest dietą bezresztkową, nie zawiera glutenu, syropu glukozowego oraz jest klinicznie wolny od laktozy.
Zawiera argininę i glutaminę niezbędne w procesie gojenia ran i odleżyn. Dostarcza 300 kcal w jednym opakowaniu oraz 20 gramów
białka. Jest gotową do użycia dietą umożliwiającą picie bezpośrednio z butelki.
Skład:
Woda, białko mleka, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), sacharoza, maltodekstryna, cytrynian potasu, emulgatory (E 471,
lecytyna sojowa), aromat, chlorek sodu, witamina C, tlenek magnezu, cytrynian magnezu, pirfosforan żelaza, siarczan cynku, niacyna,
chlorek manganu, witamina E, kwas pantotenowy, siarczan miedzi, witamina B2, witamina B6, fluorek sodu, witamina B1, beta-karoten,
witamina A, kwas foliowy, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, selenin sodu, witamina K1, biotyna, witamina D3, witamina
B12.
100ml zawiera:
wartość energetyczna 630 kJ/150 kcal;
tłuszcz 6,7g, (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone 4,9g, kwasy tłuszczowe
wielonienasycone 1,2g), węglowodany 12,4g, (w tym cukry 6,9g, w tym laktoza <0,4g), błonnik 10g, białko 4g, sól 0,13g, woda
79ml, osmolarność 380 mosmol/l,
-witamina A 213mcg (w tym: beta karoten 63mcg), witamina D3 2,5mcg, witamina E 3,75mg, witamina K1 21mcg, witamina B1 0,3mg,
witamina B2 0,4mg, niacyna 1,5mg, witamina B6 0,43mg, witamina B12 0,75mcg, kwas pantotenowy 1,5mg, biotyna 9,4mcg, kwas
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foliowy 62,5mcg, witamina C 18,8mg, sód 50mg; potas 130mg; magnez 28mg; fosfor 120mg; żelazo 2,5mg; cynk 2mg; miedź 37,5mcg;
mangan 0,5mg; jod 37,5mcg; fluorki 0,25mg; chrom 12,5mcg molibden 18,8mcg; selen 13,5mcg.
Sposób użycia:
Powinno być ustalane w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Zalecane podawanie w żywieniu uzupełniającym: 2-3
butelki (600-900 kcal)/dobę lub całkowitym: 4-5 butelek (1200-1500 kcal)/dobę.
Ważne informacje: Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. W przypadku żywienia całkowitego należy uwzględnić wysoki poziom
białka. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Produkt nie
jest przeznaczony do stosowania u chorych na galaktozemię. Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią podaż płynów oraz
elektrolitów.
Produkt można przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie można przechowywać w lodówce maksymalnie
przez 24 godziny. Pić powoli! Najlepiej podawać produkt schłodzony.
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