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RECOMED dieta kompletna w saszetkach - neutralna - 6 szt.
 

Cena: 39,30 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 6 szt.

Producent Activlab

Opis produktu
 

UWAGA PROMOCJA:

Przy zakupie 4 opakowań diety w saszetkach RECOMED w dowolnym mixie smaków - shaker GRATIS.

 

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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Do zakupu każdego 6 paka (opakowania) diety w saszetkach RECOMED lub 4 paka drinka z firmy B.Braun - diety Nutricomp, Nutricia -
diety Nutridrink, Nutrikid, Diasip, Cubitan, Fresenius-Kabi - diety Fresubin, Frebini, Diben, Nestle – dieta Resource.

śliniak jednorazowy do karmienia GRATIS

 

Jeżeli zamówienie przekroczy 10 opakowań diety dowolnego typu/smaku to do przesyłki zostaną dołączone chusteczki nawilżone
ABENA - 1 opakowanie.
Jeżeli zamówienie przekroczy 18 opakowań drinków dowolnego typu/smaku to do przesyłki zostaną dołączone chusteczki
nawilżone ABENA - 2 opakowania.

 

 

Opakowanie: 6 saszetek 65g
Smak: neutralny

 

 

RECOMED to kompletna pod względem odżywczym dieta uwzględniająca zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze w okresie
rekonwalescencji spowodowanej: niedożywieniem , osłabieniem, wyniszczeniem organizmu. związanymi z: hospitalizacją, stanami

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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okołooperacyjnymi, chorobami onkologicznymi lub u pacjentów w podeszłym wieku.

 

RECOMED zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik pokarmowy oraz komplet witamin i
składników mineralnych.

 

Białko obecne w produkcie to najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego (WPC) o wysokiej wartości biologicznej BV 104.
Wskaźnik BV określa ilość białka jaka może być przyswojona jednorazowo przez organizm.
Białko serwatkowe cechuje wysoka przyswajalność, łatwostrawność i dobra tolerancja.

 

Skład aminokwasowy użytego w RECOMED białka został ponadto zoptymalizowany przez dodanie aminokwasów w proporcjach
niezbędnych do zwiększenia wartości odżywczej białka i uzyskania optymalnych proporcji aminokwasów egzogennych (EAA)
zalecanych w dziennym spożyciu przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO). Organizm ludzki nie ma zdolności samodzielnej syntezy
aminokwasów egzogennych, w związku z czym muszą być one dostarczane wraz z pożywieniem.

 

Skoncentrowana forma RECOMED ułatwia podawanie i nie obciąża dodatkowo organizmu chorego. RECOMED został stworzony przez
profesjonalistów w sposób kompleksowy i przebadany w laboratorium sensorycznym, w którym dopracowano smak preparatu przede
wszystkim z myślą o pacjentach.

 

Przeznaczenie:
Dla osób przewlekle chorych, a w szczególności osób: mających problemy z przyjmowaniem pokarmów, z zaburzeniami trawienia i
wchłaniania, z chorobami Parkinsona i Alzheimera, ze stwardnieniem rozsianym i porażeniem mózgowym, z zapaleniem jelit i
mukowiscydozą, po udarach, urazach

 

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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Dla osób przed i po operacjach, a w szczególności osób: chorych na nowotwory, niedożywionych, wyniszczonych, jak też w okresach
rekonwalescencji, w przypadkach unieruchomienia, odleżyn

 

Dla osób starszych, a w szczególności mających problemy z: prawidłowym odżywianiem, utrzymaniem właściwej masy ciała i mięśni,
połykaniem, gryzieniem, żuciem, łaknieniem

 

Każda saszetka RECOMED zapewnia:
- wysoką strawność i przyswajalność składników odżywczych
- dużą dawkę energii - 252 kcal (aż 24% kalorii pochodzi z białka, a tylko 21% z tłuszczu)
- 13 witamin i 14 składników mineralnych
- niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (5 g)
- błonnik (5 g)
- doskonałe smaki: waniliowy, truskawkowy oraz neutralny
- RECOMED to jedyny dostępny na rynku preparat do postępowania dietetycznego w niedożywieniu, w którego skład wchodzą: białko
serwatkowe oraz aminokwasy egzogenne wg zaleceń WHO (8,7 g)

 

Produkt rekomendowany jest jako uzupełnienie codziennej diety w sytuacji, gdy za pomocą zwykłej diety nie można pokryć
zapotrzebowania organizmu na składniki pokarmowe (1-3 porcje dziennie). Może stanowić również jedyne źródło pożywienia (6 porcji
dziennie). Przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

 

Przygotowanie produktu:
Rozpuścić zawartość saszetki w 200 ml wody w temperaturze pokojowej. RECOMED może być stosowany jako jedyne źródło
pożywienia (6 porcji dziennie) lub jako uzupełnienie diety lub jej częściowe zastępowanie (1-3 porcje dziennie).

 

Zawartość saszetki (po rozpuszczeniu w 200 ml wody) można zarówno spożyć od razu w całości lub podzielić na mniejsze porcje i
spożywać w odstępach czasowych.

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
Średnia zawartość w 1 porcji 65g:

Energia 252 kcal/(1061 kj)
Białko 15g 
Węglowodany 32g
w tym: cukier 0g
  
Tłuszcze 6g
w tym:  
Kwasy tłuszczowe nasycone 1g
  
  
Błonnik (2%) 5 g
  
Osmolarność 490 mOsm

 

Substancje mineralne:

Sód (Na) 210 mg
Chlorki (CI) 240 mg
Potas (K) 600 mg
Wapń (Ca) 240 mg
Fosfor (P) 201 mg
Magnez (Mg) 63 mg

Pierwiastki śladowe:

Żelazo (Fe) 4,2 mg
Cynk (Zn) 3,0 mg
Miedź (Cu) 0,3 mg
Jodki (I) 45 μg
Selen (Se) 16,5 μg
Mangan (Mn) 0,6 mg
Chrom (Cr) 12,0 μg
Molibden (Mo) 15 μg
Fluorki (F) 0,0 mg

Witaminy i pozostałe składniki odżywcze:

Witamina A 240 μg
Witamina D 1,5 μg
Witamina K 22,5 μg
Witamina C 24 mg
Witamina B1 0,3 mg
Witamina B2 0,4 mg
Witamina B6 0,4 mg
Niacyna 4,8 mg
Kwas foliowy 60 μg
Witamina B12 0,75 μg
Kwas pantotenowy 1,8 mg
Biotyna 15 μg
Witamina E 7,8 mg

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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