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Nutrikid multi fibre czekoladowy 200 ml
 

Cena: 8,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Płyny doustne

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Nutrikid Multi Fibre czekoladowy 200 ml w postaci płynnej jest produktem, który
może być podawany dzieciom już od 1. roku życia. Produkt jest wysokoenergetyczny, a jego formuła zawiera błonnik oraz kompleks
witamin i minerałów. Nutrikid multi fibre czekoladowy 200 ml jest jednocześnie wyrobem bezglutenowym, którego działanie wspomaga
odżywianie dziecka w czasie choroby oraz rekonwalescencji. Produkt ma atrakcyjnie czekoladowy smak, dzięki czemu chętnie sięgają
po niego najmłodsi. Nutrikid multi fibre czekoladowy 200 ml można wykorzystać zarówno jako uzupełnienia diety, jak i jako wyłączne
źródło żywienia pacjenta.

Na co jest Nutrikid Multi Fibre czekoladowy 200 ml? Wskazaniem do stosowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego
jest brak apetytu lub okres przed operacjami i po nich. Produkt może być też stosowany w okresie rekonwalescencji po chorobach, poza
tym znajduje zastosowanie przy niedożywieniu związanym z chorobą. Nutrikid Multi Fibre czekoladowy 200 ml można też stosować
przy dziecięcym porażeniu mózgowym, nowotworach oraz przy wrodzonych wadach serca. Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego znajduje zastosowanie również w przypadku infekcji, trudno gojących się ran oraz przy chorobach jelit, w tym przy
wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, zespole krótkiego jelita lub w przypadku zapalenia śluzówki jelita w związku z chemioterapią.

W opakowaniu znajduje się 1 porcja Nutrikid Multi Fibre czekoladowy 200 ml. W skład zawartości butelki wchodzi białko, tłuszcze,
węglowodany i błonnik w odpowiednio dobranych dawkach, a także witaminy, składniki mineralne i pierwiastki śladowe, L-karnityna,
cholina i tauryna oraz karotenoidy. Jedna butelka (200 ml) ma wartość energetyczną 306 kcal. Dawkowanie Nutrikid Multi Fibre
czekoladowy 200 ml powinien indywidualnie ustalić lekarz. Zazwyczaj w przypadku stosowania produktu jako uzupełniającego dietę
stawia się na 1–3 butelek Nutrikid Multi Fibre czekoladowy 200 ml dziennie, co odpowiada dawce dobowej 300–900 kcal. Natomiast
gdy produkt jest stosowany jako główne źródło pożywienia, zaleca się spożywanie 4–6 opakowań dziennie, co odpowiada dawce
dobowej 1200–1800 kcal. Każdorazowo przed użyciem należy wstrząsnąć butelką. Najlepiej podawać Nutrikid Multi Fibre w postaci
schłodzonej.

Nieotwarte butelki Nutrikid multi fibre czekoladowy 200 ml powinny być przechowywane w miejscu chłodnym i suchym. Jeśli
natomiast butelka produktu zostanie otwarta, ale jej zawartość nie zostanie całkowicie wypita, można przechowywać wyrób po
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zamknięciu w lodówce, jednak nie dłużej niż 24 godziny. Produkt Nutrikid Multi Fibre czekoladowy 200 ml ma przeciwwskazania. Nie
należy podawać go dzieciom w wieku poniżej 1. roku życia, poza tym przeciwwskazaniem jest galaktozemia. Żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego nie może być stosowana pozajelitowo, ponadto zawsze należy przyjmować ją pod kontrolą lekarza.

Wstęp
NutriKid Multi Fibre o smaku czekoladowym to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, stworzony z myślą o
dzieciach powyżej 1. roku życia. Płyn odżywczy o wysokoenergetycznym składzie został wzbogacony błonnikiem oraz kompleksem
witamin i minerałów. Bezglutenowy produkt spożywczy wspiera odżywianie dziecka podczas trwania choroby, a także w okresie
rekonwalescencji. Smaczny płyn o smaku czekoladowym może być stosowany zarówno jako uzupełnienie diety, jak również w
charakterze jedynego źródła pożywienia dla pacjenta.

Charakterystyka
NutriKid Multi Fibre to seria odżywczych płynów znajdujących zastosowanie w różnego rodzaju problemach z odżywianiem w
standardowy sposób. Produkt zawiera białko, witaminy oraz cenne mikroelementy, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie
organizmu dziecka podczas choroby. W składzie odżywczego płynu znalazła się mieszanka 6 rodzajów błonnika. Dzięki temu produkt
doskonale reguluje funkcjonowanie układu pokarmowego. Z uwagi na bogate źródło składników odżywczych, preparat może być
jedynym źródłem pożywienia. Może również uzupełniać dietę pacjenta podczas choroby.

Przyjmowanie NutriKid Multi Fibre powinno odbywać się w następujących okolicznościach:

● brak apetytu wynikający z różnych przyczyn,
● okres przed i po operacji chirurgicznej,
● okres rekonwalescencji,
● niedożywienie związane z chorobą,
● choroby nowotworowe,
● dziecięce porażenie mózgowe,
● infekcja,
● wrodzone wady serca,
● wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
● zespół krótkiego jelita,
● zapalenie śluzówki jelita jako następstwo chemioterapii,
● trudno gojące się rany.

Stosowanie
Jako uzupełnienie diety: spożyć 1-3 opakowań dziennie (300 - 900 kcal).
Jako główne źródło pożywienia: spożyć 4 - 6 opakowań dziennie (1200 - 1800 kcal).
Przed użyciem wstrząsnąć. Podawać schłodzony.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Produkt spożywczy nie powinien być stosowany pozajelitowo. Płyn odżywczy powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza lub
dietetyka. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest wiek poniżej 1. roku życia oraz galaktozemia. Wysoka zawartość błonnika
sprawia, iż nie powinno się podawać dziecku więcej niż 4 butelek w ciągu doby.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu butelki powinno przechowywać się w lodówce przez maksymalnie 24
godziny.

Składniki
woda, maltodekstryna, syrop glukozowy, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), białko mleka krowiego - kazeinian, cukier,
błonnik pokarmowy (inulina, oligofruktoza, skrobia oporna na trawienie, polisacharydy sojowe, guma arabska, celuloza), kakao, emulgator
(lecytyna sojowa), cytrynian potasu, fosforan wapnia, chlorek magnezu, aromat, wodorofosforan dipotasu, chlorek wapnia, chlorek
choliny, karotenoidy - zawierają soję (beta-karoten, luteina, oleożywica likopenowa z pomidorów), L-askorbinian sodu, chlorek potasu,
wodorotlenek potasu, tauryna, mleczan żelaza(II), siarczan cynku, L-karnityna, nikotynamid, glukonian miedzi(II), octan retinylu,
selenian(IV) sodu, siarczan manganu, cholekalcyferol, D-biotyna, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, chlorowodorek tiaminy,
chlorek chromu(III), ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, fluorek sodu, jodek potasu,
molibdenian(VI) sodu, cyjanokobalamina, fitomenadion

Wartość odżywcza 100 ml: 
Wartość energetyczna 640 kJ/ 153 kcal
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Tłuszcz (40 En%) 6,8 g, w tym

Kwasy nasycone 0,7 g

Węglowodany (49 En%) 18,8 g, w tym

Cukry 7,4 g
Laktoza < 0,025 g

Błonnik (2 En%) 1,5 g
Białko (9 En%) 3,3 g
Sól 0,16 g
Witaminy 
Wit. A 61 µg
Wit. D 1,5 µg
Wit. E 1,9 mg (α-ET/TE)
Wit. K 6,0 µg
Tiamina 0,23 mg
Ryboflawina 0,24 mg
Niacyna (1,65 mg EN/NE) 0,88 mg
Kwas pantotenowy 0,50 mg
Wit. B6 0,18 mg
Kwas foliowy 23 µg
Wit. B12 0,26 µg
Biotyna 6,0 µg
Wit. C 15 mg
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe 
Na 65 mg
K 153 mg
Cl 92 mg
Ca 84 mg
P 75 mg
Mg 17 mg
Fe 1,5 mg
Zn 1,5 mg
Cu 0,135 mg
Mn 0,23 mg
F 0,11 mg
Mo 6,0 µg
Se 4,5 µg
Cr 9,0 µg
I 15 µg
Inne 
Karotenoidy 0,15 mg
L-karnityna 3 mg
Cholina 30 mg
Tauryna 11 mg
Osmolarność 440 mOsmol/l

Masa netto

200 ml

Producent
Wyprodukowano przez:
N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holandia
NUTRICIA Polska Sp. z o.o. | ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
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