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NUTRIDRINK s.waniliowy (4szt.)
 

Cena: 32,87 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
Nutridrink to doustny preparat odżywczy stosowany w celu utrzymania lub poprawy stanu odżywienia. Zalecany u osób, które z różnych
przyczyn, nie są w stanie dostarczyć odpowiednich, pozwalających na pokrycie dobowego zapotrzebowania organizmu, ilości
składników odżywczych wyłącznie za pomocą tradycyjnej diety.
Nutridrink poprzez zwiększenie spożycia składników odżywczych, przyczynia się do poprawy stanu odżywienia.

Prawidłowe odżywianie:

dostarcza energii, pozwalającej na zachowanie aktywności,
wspiera odbudowę sił po chorobie,
wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego,
wpływa na zachowanie siły mięśniowej,
pomaga zachować jakość życia osoby chorej.

Kiedy może pomóc?
Doustne preparaty medyczne, nazywane także żywieniem medycznym, znajdują zastosowanie w sytuacjach, które mogą doprowadzić
do pogorszenia stanu odżywienia, takich jak:

Zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze, będące następstwem choroby.

Pogorszone trawienie i wchłanianie objawiające się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, jak nudności, wymioty, biegunka
i/lub zaparcia.

Problemy z jedzeniem (gryzieniem, żuciem i połykaniem),

Brak apetytu i niechęć do jedzenia.
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Dla kogo Nutridrink?
Pogorszenie stanu odżywienia może dotyczyć wielu grup pacjentów. Produkty Nutridrink są pomocne w sytuacjach takich jak:

w okresie rekonwalescencji po chorobie

w przygotowaniu do operacji oraz po niej

w czasie trwania i po ciężkiej chorobie (wymagającej dłuższego pobytu w szpitalu)

w trakcie rehabilitacji w domu, np. po udarze mózgu

w chorobach neurodegeneracyjnych: chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera i innych zespołach otępiennych, SLA.

Nutridrink może być wsparciem żywieniowym dla powyższych grup pacjentów. Natomiast Nutridrink dla seniora może być stosowany w
przypadku:

ograniczonej zdolności do samodzielnego spożywania pokarmów
braku apetytu czy niechęci do jedzenia
problemów z gryzieniem, żuciem, połykaniem lub trawieniem
występowania kilku jednostek chorobowych jednocześnie i przyjmowania wielu leków.
Dlaczego warto podawać Nutridrink?
• Duża porcja energii – 300 kcal
• Niezbędne składniki odżywcze skoncentrowane w najmniejszej butelce,* łatwej do wypicia
• Płynna forma, łatwa do spożycia przez osoby chore
• Duży wybór smaków
• Dobrze wkomponowuje się w codzienny jadłospis (można go spożywać jako dodatek do dań lub pomiędzy posiłkami)

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

Sposób użycia
O ile lekarz nie zaleci inaczej:

jako uzupełnienie diety: 1-3 butelek na dobę,
jako jedyne źródło pożywienia: 5-7 butelek na dobę.
Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia
Najlepiej podawać schłodzony.
Pić powoli, przez co najmniej 30 minut.
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