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Olimp nutramil complex protein x 6 saszetek (smak
neutralny)
 

Cena: 53,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 420 g

Postać Proszki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Olimp nutramil complex protein (smak neutralny) w postaci
saszetek z granulatem do rozpuszczenia jest produktem stanowiącym dietę wysokobiałkową, wysokoenergetyczną i bezresztkową,
który powinien być stosowany pod kontrolą lekarza. Wyrób jest bezglutenowy i nie zawiera glukozy. Produkt ma neutralny smak.

Na co jest Olimp nutramil complex protein x 6 saszetek (smak neutralny)? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego są objawy niedożywienia u pacjentów lub ryzyko powstania problemu
niedożywienia. Produkt jest szczególnie wskazany pacjentom, którzy mają zwiększone zapotrzebowanie na białko, w tym zwłaszcza
pacjentom onkologicznym, wyniszczonym przez chorobę, zmagającym się ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi, anoreksją czy z
rozległymi oparzeniami ciała. Olimp nutramil complex protein x 6 saszetek (smak neutralny) wskazany jest też w rekonwalescencji i
znajduje zastosowanie w przypadku chorób utrudniających gryzienie i połykanie. Można też z niego korzystać po urazach i udarach, a
oprócz tego znajduje zastosowanie w okresie przed- i pooperacyjnym. Wskazaniem do korzystania z Olimp nutramil complex protein x 6
saszetek (smak neutralny) są też krótkotrwałe schorzenia o ciężkim przebiegu, a poza tym schorzenia zapalne jelit i nie tylko.

W opakowaniu znajduje się 6 saszetek z granulatem do rozpuszczania Olimp nutramil complex protein x 6 saszetek (smak neutralny). 
Każda saszetka rozpuszczona w 150 ml wody ma 300 kcal. Produkt uzupełnia białko, tłuszcze i węglowodany w organizmie pacjenta, a
oprócz tego stanowi źródło witamin i minerałów w odpowiednio dobranych do potrzeb pacjentów dawkach. Szczegółowy skład
jakościowy i ilościowy produktu można sprawdzić na jego opakowaniu. Dawkowanie Olimp nutramil complex protein x 6 saszetek
(smak neutralny) powinien ustalić lekarz, dostosowując je do indywidualnego zapotrzebowania organizmu danego pacjenta. W
przypadku uzupełnienia codziennej diety zazwyczaj zaleca się stosowanie 1–3 saszetki produktu na dobę, co odpowiada dawce
300–900 kcal. Produkt należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza. Aby prawidłowo skorzystać z wyrobu, należy wsypać zawartość
saszetki do naczynia z przegotowaną wodą (150 ml) o temperaturze pokojowej i dokładnie wymieszać, aż wszystko dobrze się rozpuści.

Nie każdy pacjent może stosować dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Olimp nutramil complex
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protein x 6 saszetek (smak neutralny), ponieważ ma on również przeciwwskazania. Produkt nie powinien być stosowany przez
pacjentów z nadwrażliwością na choć jeden z jego składników. Nie jest zalecane podawanie wyrobu pacjentom zmagającym się z
galaktozemią, poza tym z produktu nie należy korzystać pozajelitowo. Saszetki Olimp nutramil complex protein (smak neutralny) należy
przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc je przed niekorzystnym działaniem wilgoci. Produkt należy też zabezpieczyć, aby nie
był dostępny dla małych dzieci.

Składniki
Maltodekstryny kukurydziane, koncentrat białek serwatkowych (z mleka), kazeinian wapnia (z mleka), izolat białek serwatkowych (z
mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy 63%, olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (MCT) 37%), stabilizatory:
hydroksypropylometyloceluloza, talk, glikol polietylenowy; diglicynian wapnia, sole potasowe kwasu ortofosforowego, diglicynian
magnezu, aromaty, chlorek sodu, emulgator: lecytyny (z soi); cytrynian sodu, kwas L-askorbinowy - wit. C, substancja słodząca:
sacharyny, diglicynian cynku, diglicynian żelaza(II), octan DL-alfa-tokoferylu - wit. E; glukonian manganu, nikotynamid – niacyna, selenian
sodu(IV), octan retinylu – wit. A, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, glukonian miedzi(II), D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy,
D-biotyna, cyjanokobalamina - wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – folian, chlorowodorek
pirydoksyny - wit. B6, filochinon (fitomenadion) – wit. K, ryboflawina - wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, chlorek chromu(III) i jego
heksahydrat, jodek potasu, molibdenian(VI) sodu, barwnik: dwutlenek tytanu.
Informacja żywieniowa
 

1 porcja/ 1 saszetka/ rozpuszczona
w 150 ml wody (200 ml płynu)
 

100 g

Wartość energetyczna 1254 kJ/ 300 kcal 1791 kJ/ 429 kcal
Tłuszcz, w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone
- olej ze średniołańcuchowymi kwasami
tłuszczowymi (MCT)   

10,7 g
4,8 g
4,0 g

15,3 g
6,9 g
5,7 g

Węglowodany, w tym:
- cukry
- laktoza

32,2 g
3,9 g

<0,058 g

46 g
5,6 g

<0,08 g
Błonnik 0 g 0 g
Białko 18,8 g 26,9 g
Sól 0,43 g 0,6 g
Witamina A (mg RE) 160 μg 229 μg
Witamina D 5 μg 7,1 μg
Witamina E (mg α-TE) 4 mg 5,7 mg
Witamina K 15 μg 21,4 μg
Witamina C 16 mg 23 mg
Witamina B1 0,22 mg 0,3 mg
Witamina B2 0,28 mg 0,4 mg
Niacyna (mg NE) 3,2 mg 4,6 mg
Witamina B6 0,28 mg 0,4 mg
Kwas foliowy 40 μg 57,1 μg
Witamina B12 0,5 μg 0,71 μg
Biotyna 10 μg 14,3 μg
Kwas pantotenowy 1,2 mg 1,7 mg
Sód 170 mg 243 mg
Potas 349 mg 499 mg
Chlorki 160 mg 229 mg
Wapń 360 mg 514 mg
Fosfor 140 mg 200 mg
Magnez (z chelatu Albion®) 45 mg 64,3 mg
Żelazo (z chelatu Albion®) 1,5 mg 2,1 mg
Cynk (z chelatu Albion®) 2 mg 2,9 mg
Miedź 200 μg 286 μg
Mangan 0,4 mg 0,57 mg
Molibden 10,5 μg 15 μg
Selen 22 μg 31,4 μg
Chrom 8 μg 11,4 μg
Jod 30 μg 42,9 μg
Osmolarność 290 mOsm/l
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Masa netto
420 g

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować w galaktozemii. Preparat nie jest
przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Stosowanie
Zależne od indywidualnego zapotrzebowania energetycznego organizmu. Jako uzupełnienie codziennej diety zaleca się podawanie 1-3
saszetek na dobę (300 – 900 kcal), o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

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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