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Fresubin Energy Drink czekolada x4
 

cena: 30,14 pln

Opis słownikowy

Działanie odżywcze

Opakowanie 4 butelki po 200 ml

Postać płyn

Producent FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedożywienie

Opis produktu
 

Fresubin Energy DRINK to kompletna dieta wysokoenergetyczna, bogatobiałkowa, przeznaczona do żywienia drogą doustną:

dostarcza 300 kcal w jednym opakowaniu
dostarcza 11,2 grama białka w jednym opakowaniu
zawiera niezbędne witaminy i składniki mineralne*
jest klinicznie wolna od laktozy
nie zawiera syropu glukozowego

Fresubin Energy DRINK to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego wskazana do postępowania dietetycznego u osób w
okresie okołooperacyjnym, zwłaszcza w podeszłym wieku lub z chorobami wyniszczającymi.

Fresubin Energy DRINK to kompletna pod względem odżywczym dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), dostarczająca 300 kcal oraz
11,2 gram białka w jednym opakowaniu. Już 3 opakowania produktu pokrywają przeciętne zapotrzebowanie osoby dorosłej na witaminy
i składniki mineralne. Fresubin Energy DRINK jest dietą bezresztkową*, niezawierającą syropu glukozowego, glutenu oraz klinicznie
wolną od laktozy. Jest gotową do użycia dietą umożliwiającą picie bezpośrednio z butelki. Do wyboru w jednym z czterech smaków:
truskawkowym, waniliowym, czekoladowym oraz czarnej porzeczki. Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony dla
dzieci poniżej 1 roku życia, a w przypadku dzieci poniżej 6 lat należy zachować ostrożność podczas podawania. Nie stosować u chorych
na galaktozemię. Produkt przeznaczony jest do żywienia uzupełniającego lub całkowitego. Zalecane podawanie w żywieniu
uzupełniającym: 2-3 butelki/dobę lub całkowitym: 5-7 butelek/dobę. Najlepiej smakuje schłodzony.

Podawanie
Zalecane podawanie w żywieniu całkowitym: 5-7 butelek (1500-2100 kcal)/dobę lub uzupełniającym: 2-3 butelki (600-900 kcal)/dobę.

Ważne informacje
Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. 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.
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Instrukcja użycia
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie można przechowywać w lodówce maksymalnie przez 24 godziny.
Pić powoli! Najlepiej podawać produkt schłodzony!

Dzienne spożycie
Zalecane podawanie w żywieniu całkowitym: 5-7 butelek (1500-2100 kcal)/dobę lub uzupełniającym: 2-3 butelki (600-900 kcal)/dobę.
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