SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Impact Oral smak waniliowy 3 x 237 ml
Cena: 42,15 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

3 x 237 ml

Postać

Płyny doustne

Producent

NESTLE

Rodzaj rejestracji

Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Woda, sacharoza, białka mleka, maltodekstryna, L-arginina, częściowo hydrolizowana guma guar, olej rybi, składniki mineralne (cytrynian
potasu, cytrynian sodu, fosforan wapnia, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek potasu, fosforan magnezu, cytrynian wapnia,
pirofosforan żelazowy, siarczan cynku, glukonian miedzi, siarczan manganu, fluorek sodu, jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, selenin
sodu, chlorek chromu (III)), trójglicerydy średniołańcuchowe, olej kukurydziany, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), emulgatory
(E471, lecytyna sojowa), ekstrakt drożdżowy bogaty w nukleotydyTRNA), diwinian choliny, aromaty, witaminy (C, niacyna, kwas
pantotenowy, E. B6, Bi, B2, D, K, kwas foliowy, B12, biotyna), stabilizatory (E460, karagen. E466), przeciwutleniacz (E306), barwnik (betakaroten).
Zawartość w 100 ml produktu:
Wartość energetyczna kJ/kcal 606/144
Tłuszcz (24% kcal) w tym: g 3,9
- kwasy tłuszczowe nasycone g 1,8
- MCT g 1,1
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g 0,73
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone g 1,3
- omega-3 mg 600
w tym: EPA+DHA mg 500
Węglowodany (53% kcal) w tym: g 18,9
- cukry g 12
- laktoza g <0,1
Błonnik (2% kcal) g 1,4
Białko (21% kcal) g 7,6
- L-arginina g 1,8
Sól g 0,38
Składniki mineralne
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Sód mg 150
Potas mg 190
Chlorki mg 169
Wapń mg 114
Fosfor mg 101
Magnez mg 32
Żelazo mg 1,7
Cynk mg 2,1
Miedź mg 0,25
Mangan mg 0,3
Fluorki mg 0,21
Selen µg 6,6
Chrom µg 14
Molibden µg 22
Jod µg 21
Witaminy
A µg 139
D µg 0,94
E mg α-TE 4,2
K µg 9,4
C mg 30
Tiamina mg 0,17
Ryboflawina mg 0,25
Niacyna mg / mgNE 2,2 /2,8
B6 mg 0,21
Kwas foliowy µg 28
B12 µg 0,8
Biotyna µg 10
Kwas pantotenowy mg 1,1
Cholina mg 38
Nukleotydy g 0,18
Zawartość wody g/100 ml
NE = ekwiwalent niacyny
MCT = trójglicerydy średniołańcuchowe
Masa netto
Objętość netto: 3x270 ml
Charakterystyka
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
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci. Nieodpowiedni do stosowania pozajelitowego.
Nieodpowiedni dla pacjentów z ciężką postacią posocznicy.
Stosowanie
Produkt gotowy do picia. Najlepiej podawać schłodzony. Zamknięty produkt przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu
niewykorzystaną porcję przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin.
Zalecana dawka dzienna: 3 opakowania dziennie jako uzupełnienie codziennej diety lub zgodnie z rekomendacją lekarza, jeśli stosowany
jako jedyne źródło pożywienia.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.
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Producent
Nestlé Polska S.A.
Ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Ważne informacje
Stosować pod kontrola lekarza.
Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

Plik wygenerowano: 26-11-2020

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

