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B.Braun Nutricomp Drink Plus napój wysokokaloryczny -
truskawka - 4x200ml!
 

Cena: 37,80 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 4 szt.

Producent BBraun

Opis produktu
 

 

UWAGA PROMOCJA:

Do zakupu każdego 4 paka dowolnego drinka z firmy:
B.Braun - diety Nutricomp
Nutricia - diety Nutridrink, Nutrikid, Diasip, Cubitan
Fresenius-Kabi - diety Fresubin, Frebini, Diben
Nestle – dieta Resource

lub 6 paka diety w saszetkach RECOMED

śliniak jednorazowy do karmienia GRATIS

 

Jeżeli zamówienie przekroczy 10 czteropaków drinków dowolnego typu/smaku to do przesyłki zostaną dołączone chusteczki
nawilżone ABENA - 1 opakowanie.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Jeżeli zamówienie przekroczy 18 czteropaków drinków dowolnego typu/smaku to do przesyłki zostaną dołączone chusteczki
nawilżone ABENA - 2 opakowania.

 

Smak:  truskawkowy

Opakowanie: 200ml

 

 

Nutricomp® Drink Plus to napój wysokokaloryczny zawierający kompletny zestaw składników odżywczych, wzbogacony olejem rybim,
bez błonnika.

 

Nutricomp Drink Plus to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Ma postać napoju
wysokokalorycznego, zawiera kompletny zestaw składników odżywczych wzbogacony olejem rybim, bez dodatku błonnika. Stosować
jako doustne żywienie uzupełniające.

Wspomaganie odżywienia:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- w niedożywieniu,

- w chorobach układu pokarmowego,

- w chorobach nowotworowych,

- w rekonwalescencji,

- przed i po zabiegach operacyjnych,

- w jadłowstręcie psychicznym,

- w zaburzeniach przyswajania pokarmów.

 

 

Właściwości:

- dostępny w: waniliowym, czekoladowym, truskawkowym i bananowym smaku

- kaloryczność: 1 ml=1,5 kcal (300 kcal/butelka 200 ml)

- bezglutenowy, bez cholesterol, z niską zawartością laktozy I puryny (Nutricomp ® Drink Plus o smaku czekoladowym zawiera 58,5
mg/100 ml puryny ze względu na zawartość kakao w proszku)

- wysokiej jakości białko z mleka i soi

- połączenie oleju rzepakowego, słonecznikowego, rybiego i MCT

- węglowodany z maltodekstryny,

- rozkład kaloryczny (% kcal)  16 (białko) : 30 (tłuszcz) : 54 (węglowodany) : 0 (błonnik)

- niska osmolarność: 470mOsm/l, osmolalność:  620 mOsm/kg

 

 

Dawkowanie w zależności od wymagań pacjenta:

- jako dodatek: 1 – 3 butelki dziennie

- jako jedyne źródło pożywienia: 6 – 7 butelek dziennie

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Uwaga:

Nie podawać dzieciom poniżej 4 roku życia.

 

Średnia zawartość w 100 ml:

 

Energia 150 kcal
Białko 6g
Węglowodany 20g
Tłuszcze 5,0g
Błonnik <0,5 g
Woda 76ml

 

 

Opakowanie:

4x plastikowa butelka 200ml
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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