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Frebini Energy Drink o smaku truskawkowym 4 x 200 ml
 

Cena: 37,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 4 x 200 ml

Postać Płyny doustne

Producent FRESENIUS KABI

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wartość energetyczna 650 kJ (150kcal)
Białko 3,8 g
Tłuszcz 6,7 g
Węglowodany 18,7 g
Błonnik 0 g
Witaminy i składniki mineralne:
Wit. D3 1,13 μg
Wit. A 170 μg ER
Osmolarność 400 (mosmol/l)

Masa netto
4 x 200 ml

Charakterystyka
Frebini® Energy DRINK to specjalistyczna dieta do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku 1-12 lat zagrożonych niedożywieniem
lub niedożywionych, w szczególności ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię.
Frebini Energy DRINK: 

dostarcza energii w smacznej i bardzo wygodnej formie – równowartość jednej butelki to 300 kcal, co w zależności od wieku
dziecka może pokrywać nawet 20% dziennego zapotrzebowania
jest klinicznie wolny od laktozy, bezglutenowy oraz nie zawiera syropu glukozowego - jest bezpieczny nawet dla dzieci z
nietolerancją
zawiera taurynę, karnitynę, inozytol oraz wszystkie witaminy, oraz minerały niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmu
dziecka.
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Przeciwwskazania
Nie należy podawać go dzieciom poniżej 1 roku życia oraz dorosłym. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na
galaktozemię. Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią podaż płynów. Uwaga: preparat nadaje się wyłącznie do podawania
drogą jelitową. Nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego.

Stosowanie
Powinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta.
Zalecane podawanie w żywieniu uzupełniającym to 1-3 butelki na dobę, natomiast w całkowitym:
1-3 lata: 3-5 butelek na dobę
4-6 lat: 5-6 butelek na dobę
7-10 lat: 6-7 butelek dobę
11-12 lat: 7-8 butelek nad dobę
Po otwarciu opakowanie można przechowywać w lodówce maksymalnie przez 24 godziny. Pić powoli. Najlepiej podawać preparat
schłodzony!

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej.

Producent
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
D-61346 Bad Homburg/Niemcy
Dystrybutor:
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
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