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Nestle mleko junior peptamen waniliowe 400 g
 

Cena: 94,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 400 g

Postać Mleka

Producent NESTLE

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Maltodekstryna, enzymatycznie hydrolizowane białka serwatkowe (z mleka), sacharoza, trójglicerydy średniołańcuchowe, skrobia
ziemniaczana, oleje roślinne (olej rzepakowy o niskiej zawartości kwasu erukowego, olej słonecznikowy), emulgator (lecytyna sojowa),
składniki mineralne (węglan wapnia, fosforan potasu, fosforan sodu, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia, siarczan żelaza,
siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi, jodek potasu, selenian sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu), aromat,
regulator kwasowości (E 330), diwinian choliny, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, A, B1, B2, kwas foliowy, K1, biotyna, D3,
B12), tauryna, L-karnityna.

Wartość odżywcza w 100 g  
Wartość energetyczna kJ/kcal 1948/464
Tłuszcz (34% kcal) w tym: g 17,5

kwasy tłuszczowe nasycone g 10,4
MCT g 9,2
kwasy tłuszczowe jednonienasycone g 2,7
kwasy tłuszczowe wielonienasycone g 2,6
kwas linolowy g 2,4
kwas α-linolenowy g 0,28

Węglowodany (54% kcal) w tym: g 62,8

cukry g 15
laktoza g <0,4

Błonnik (0% kcal) g 0
Białko (12% kcal) g 13,7
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Sól (= Na (g) x 2,5) g 0,78
Składniki mineralne 
Sód mg/mmol 310/13,4
Chlorki mg/mmol 380/11
Potas mg/mmol 610/16
Wapń mg/mmol 410/10
Fosfor mg/mmol 280/9,0
Magnez mg/mmol 60/2,5
Żelazo mg 4,4
Cynk mg 2,7
Miedź µg 400
Jod µg 98
Selen µg 31
Mangan mg 0,56
Chrom µg 15
Molibden µg 49
Fluor mg <0,10
Witaminy 
A µg RE 386
D µg 5,1
K µg 24
C mg 39
Tiamina mg 0,57
Ryboflawina mg 0,56
B6 mg 0,72
Niacyna mg NE 7,1
Kwas foliowy µg 142
B12 µg 1,5
Kwas pantotenowy mg 2,6
Biotyna µg 8,6
E mg α-TE 3,6
Cholina mg 80
Tauryna mg 40
Karnityna mg 40
1,0 kcal/ml
Osmolarność mOsm/l 322
Osmolalność mOsm/kg 370
RE = ekwiwalent retinolu NE = ekwiwalent niacyny; TE = ekwiwalent tokoferolu; MCT = trójglicerydy średniołańcuchowe

Masa netto
Masa netto: 400 g

Charakterystyka
Peptamen Junior to kompletna pod względem odżywczym dieta peptydowa w proszku o smaku waniliowym przeznaczona dla dzieci
powyżej 1. roku życia. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub
w przypadku ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i/lub trawienia, np. w:

zespole nieprawidłowego wchłaniania
biegunkach przewlekłych
opóźnionym opróżnianiu żołądka
nieswoistych zapaleniach jelit
zespole krótkiego jelita
przetokach jelitowych
mózgowym porażeniu dziecięcym
nietolerancji żywienia o nieokreślonej przyczynie
niepowodzeniu żywienia produktami pełnobiałkowymi

Produkt bezglutenowy. Bez dodatku karagenu. Pakowany w atmosferze ochronnej.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 1. r.ż. Nie podawać pozajelitowo. Nieodpowiedni
dla pacjentów z alergią na białka mleka krowiego.

Stosowanie
500-2000 ml w zależności od zapotrzebowania dziecka. Po przygotowaniu produktu o wartości energetycznej 1 kcal / ml lub zgodnie z
zaleceniem lekarza.

Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Zużyć w ciągu 4 tygodni od otwarcia.

Producent
Nestle Polska S.A.
Ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

Ważne informacje
Stosować pod kontrolą lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, dla dzieci powyżej 1. roku życia. Produkt nie
jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie dodawać leków i żywności. W celu utrzymania stałego przepływu zalecane jest
użycie pompy do żywienia dojelitowego.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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