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Fresubin Energy FIBRE Drink, płyn odżywczy, smak banan,
200ml x 4 butelki ( OKRES OKOŁOOPERACYJNY )
 

Cena: 39,80 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 4 but.a 200ml

Postać płyn doustny

Producent FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Fresubin Energy FIBRE Drink, płyn odżywczy, smak banan, 200ml x 4 butelki ( OKRES OKOŁOOPERACYJNY )

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
smak bananowy

Skład
woda, maltodekstryna, białko mleka, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), sacharoza, kakao w proszku o obniżonej
zawartości tłuszczu, aromat, cytrynian sodu, emulgatory (E 471, lecytyna sojowa), stabilizatory (E 460, E 466, E 407), chlorek sodu,
chlorek potasu, cytrynian potasu, wit. C, chlorek choliny, tlenek magnezu, pirofosforan żelaza, siarczan cynku, niacyna, wit. E, kwas
pantotenowy, chlorek manganu, siarczan miedzi, wit. B6, wit. B2, fluorek sodu, B-karoten, wit. B1, wit. A, kwas foliowy, molibdenian sodu,
wit. K1, jodek potasu, selenin sodu, chlorek chromu, biotyna, wit. D3, wit. B12.

Nie zawiera błonnika i glutenu. Klinicznie wolna od laktozy.

Masa netto
4 x 200 ml

Właściwości
Fresubin Energy FIBRE Drink smak bananowy
kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml) przeznaczona do żywienia drogą doustną.

Przeznaczenie
Środek spożywczy Fresubin Energy Drink o smaku bananowym przeznaczony jest do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych
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niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię.

Sposób użycia
Należy stosować pod nadzorem lekarza.
Podawanie powinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta.
Zalecane podawanie w żywieniu całkowitym: 5-7 butelek (1500-2100 kcal)/dobę lub uzupełniającym: 2-3 butelki (600-900 kcal)/dobę.
Pić powoli.
Najlepiej podawać produkt schłodzony.
Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią podaż płynów.
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