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Impact Oral smak waniliowy 3 x 237 ml
 

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 3 x 237 ml

Postać Płyny doustne

Producent NESTLE

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Impact Oral to kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa i wysokoenergetyczna dieta w płynie. Żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów
chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym., np.:

W sytuacjach stresu metabolicznego (np. urazy)
Z odleżynami
Z trudno gojącymi się ranami

Warto stosować Impact Oral, ponieważ:

To produkt o unikalnym składzie - immunożywienie
Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, argininę i nukleotydy - to jedyny preparat na rynku, który zawiera wszystkie te trzy składniki

Dostępne smaki:

Smak waniliowy
Smak owoców tropikalnych

Produkt powinien być stosowany pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło
pożywienia.

Składniki
woda, sacharoza, białka <span style='text-decoration: underline;'>mleka</span>, maltodekstryna, L-arginina, częściowo hydrolizowana
guma guar, olej <span style='text-decoration: underline;'>rybi</span>, składniki mineralne (cytrynian potasu, cytrynian sodu, fosforan
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wapnia, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek potasu, fosforan magnezu, cytrynian wapnia, pirofosforan żelaza (III), siarczan cynku,
glukonian miedzi (II), siarczan manganu, fluorek sodu, jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, selenian sodu (IV), chlorek chromu (III)),
trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), olej kukurydziany, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), emulgatory (E471, lecytyna <span
style='text-decoration: underline;'>sojowa</span>), RNA wyekstrahowany z drożdży, dwuwinian choliny, witaminy (C, niacyna, kwas
pantotenowy, E, B6, A, tiamina, ryboflawina, D, K, kwas foliowy, B12, biotyna), stabilizatory (E460, karagen, E466), przeciwutleniacz
(E306), barwnik (beta-karoten)

Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 ml Wartość odżywcza 237 ml
Wartość energetyczna kJ/kcal 606/144 1436/341
Tłuszcz (24 % kcal) w tym: g 3,9 9,2
- kwasy tłuszczowe nasycone g 1,8 4,3
- MCT g 1,1 2,6
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone
g

0,73 1,7

- kwasy tłuszczowe wielonienasycone
g

1,3 3,1

- omega-3 mg 600 1422
w tym: EPA+DHA mg 500 1185
Węglowodany (53 % kcal) w tym: g 18,9 44,8
- cukry g 12 28
- laktoza g  
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