
 
Apteka Zabobrze - Majowa

Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

 

 

NUTRIDRINK PROTEIN s.mokka (4szt.)
 

Cena: 38,57 zł

Opis słownikowy

MARKA NUTRICIA

OPAKOWANIE 4 szt.a 125ml

POSTAĆ PŁYN

PRODUCENT NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
MEDYCZNEGO

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Zawiera dużo energii, białka i inne niezbędne składniki odżywcze w małej objętości. Przeznaczony jako wsparcie żywieniowe w
niedożywieniu lub ryzyku niedożywienia związanym z chorobą dla pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem białkowym np. w
przebiegu choroby nowotworowej.
Nutridrink Protein 125 ml opracowany z myślą o pacjentach onkologicznych.
Odżywia dzięki temu wspiera leczenie i rekonwalescencje

Jedna butelka Nutridrink Protein to 306 kcal, 18 g białkai inne niezbędne składniki odżywcze, w tym witaminy i składniki mineralne w
objętości 125 ml (ilość odpo¬wiadająca objętości połowy standardowej szklanki).

Dostarczenie do organizmu odpowiedniej ilości białka jest szczególnie ważne w przypadku chorób onkologicznych, gdyż w wyniku
choroby zapotrzebowanie organizmu na ten składnik wzrasta prawie dwukrotnie. Białko odpowiada m.in. za regenerację komórek,
budowę mięśni i jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Jest to bardzo ważny składnik niezbędny w
trakcie terapii i rekonwalescencji.

Dostępny w smakach:

Truskawkowy, owoce leśne, waniliowy, brzoskwinia-mango, mokka
Nutridrink Protein:

Wspiera dostarczenie odpowiedniej ilości energii, białka i innych składników odżywczych, w sytuacji gdy tradycyjna dieta nie jest
wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania organizmu
Zawiera największą ilość białka w najmniejszej butelce (18 g białka w 125 ml*)
*Spośród innych wysokobiałkowych produktów do żywienia medycznego dostępnych na polskim rynku (10.2021).

Kiedy może pomóc?
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Zalecany do stosowania:

Jako przygotowanie do chemioterapii, radioterapii i operacji chirurgicznej.
W trakcie i pomiędzy cyklami terapii (chemioterapii, radioterapii i chemio-radioterapii).
Po zabiegu chirurgicznym.
W okresie rekonwalescencji.
W opiece paliatywnej.
PAMIĘTAJ! „Osobom chorującym na nowotwory zaleca się wyższe spożycie białka około 1,5 g/kg m.c./dobę (1,2 – 2,0g/kg m.c/dobę)” –
ESPEN (Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu).

Składniki
białka mleka krowiego, woda, maltodekstryna, sacharoza, oleje roslinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), wodorofosforan magnezu,
emulgator (lecytyny (lecytyna sojowa)), aromat, chlorek choliny, barwnik (karmin), cytrynian potasu, L-askorbinian sodu, wodorofosforan
dipotasu, mleczan zelaza(II), octan DL-alfa-tokoferylu, glukonian miedzi(II), siarczan cynku, siarczan manganu, D-pantotenian wapnia,
chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, nikotynamid, ryboflawina, octan retinylu, fluorek sodu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, chlorek chromu(III), jodek potasu, molibdenian(VI) sodu, selenian(IV) sodu, D-biotyna, fitomenadion,

Sposób użycia
Zalecane spożycie to 1-3 BUTELKI DZIENNIE przez MINIMUM 14 DNI lub dłużej, zgodnie z zaleceniem lekarza (jako uzupełnienie diety).

Jak stosować?
Zalecenia stosowania Nutridrink Protein:

Nutridrink Protein może być stosowany jako uzupełnienie diety pomiędzy posiłkami lub jako dodatek do posiłków w celu zwiększenia ich
wartości odżywczej.
Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia.
Nutridrink Protein należy pić powoli, 1 butelkę przez około 30 minut.
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
Najlepiej podawać schłodzony.
Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w zamkniętej butelce, w lodówce, maksymalnie do 24 godzin.
Ważne informacje
Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Stosować pod nadzorem lekarza.
Produkt nieodpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.
Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 6-10 lat.
Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan
nawodnienia pacjenta.
Nutridrink Protein to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku
niedożywienia związanym z chorobą, szczególnie u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem białkowym, np. w przebiegu choroby
nowotworowej. Stosować pod nadzorem lekarza.
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