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Olimp nutramil complex x 7 saszetek o smaku waniliowym
 

Cena: 55,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 7 sasz

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 x 7 saszetek o smaku waniliowym
w postaci granulatu w opakowaniach jednoporcjowych jest produktem od Olimp Labs, który stanowi kompozycję ważnych dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka składników. Preparat może być stosowany w celu uzupełnienia diety pacjenta, ale
w razie konieczności dopuszczalne jest jego stosowanie jako wyłącznego źródła pożywienia. Olimp Nutramil Complex x 7 saszetek o
smaku waniliowym jest klinicznie wolny od laktozy, a poza tym jest to produkt bezglutenowy, więc może być stosowany przez osoby z
celiakią i nietolerancją laktozy.

Na co jest Olimp Nutramil Complex x 7 saszetek o smaku waniliowym? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego jest postępowanie dietetyczne w przypadku braku apetytu, niedożywienia czy
też ryzyka niedożywienia związanego z występującą u pacjenta chorobą. Produkt może być stosowany przez rekonwalescentów, a poza
tym jest wskazany w przypadku chorób, które utrudniają pacjentowi prawidłowe gryzienie i połykanie. Preparat można też stosować, jeśli
pacjent ma problemy z samodzielnym przygotowywaniem oraz spożywaniem posiłków. Wskazaniem do stosowania Olimp Nutramil
Complex x 7 saszetek o smaku waniliowym są też okresy przedoperacyjne i pooperacyjne, a także krótkotrwałe choroby o ciężkim
przebiegu czy też stany po urazach bądź udarach i wiele innych.

W opakowaniu znajduje się 7 jednodawkowych saszetek z granulatem o smaku waniliowym Olimp Nutramil Complex.
W skład każdej saszetki wchodzi odpowiednio dobrana dawka białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin oraz mikroelementów i
makroelementów. Szczegółowe informacje o składzie jakościowym i ilościowym dostępne są na opakowaniu produktu.

Jak stosować Olimp Nutramil Complex x 7 saszetek o smaku waniliowym? Dawkowanie jest zależne od zapotrzebowania danej osoby,
więc powinien ustalić je lekarz. W przypadku pacjentów stosujących Olimp Nutramil Complex x 7 saszetek o smaku
waniliowym uzupełniająco zazwyczaj zaleca się przyjmowanie 1–3 saszetek produktu dziennie. Jeśli natomiast pacjent ma stosować 
Olimp Nutramil Complex x 7 saszetek o smaku waniliowym jako jedyne źródło pożywienia, wówczas najczęściej zaleca się zażywanie
5–7 saszetek dziennie. Aby przygotować porcję 230 ml dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego,
należy zmieszać zawartość 1 saszetki Olimp Nutramil Complex ze 170 ml wody. Woda powinna być przegotowana i ostudzona do
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temperatury pokojowej. Preparat powinien być spożyty bezpośrednio po przygotowaniu.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Olimp Nutramil Complex x 7 saszetek o smaku waniliowym
ma jednak pewne przeciwwskazania do stosowania. Produkt nie może być spożywany przez pacjentów uczulonych na choć jeden z
jego składników. Nie należy także korzystać z wyrobu, jeśli pacjent zmaga się z galaktozemią. Preparat nie jest też przeznaczony do
stosowania pozajelitowego. Produktu nie należy podawać dzieciom, chyba że na wyraźne wskazanie lekarza.

Składniki
Maltodekstryny kukurydziane, kazeinian wapnia (białko mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy 80%, olej MCT 20%), aromaty, regulator
kwasowości: kwas jabłkowy (dla smaku truskawkowego, malinowego), hydroksypropylometyloceluloza, nośniki: talk, glikol polietylenowy,
sól potasowa kwasu ortofosforowego, diglicynian magnezu, chlorek sodu, emulgator: lecytyna sojowa , cytrynian sodu, acesulfam K,
substancje słodzące: sukraloza, sacharynian sodu, kwas L-askorbinowy - wit. C, diglicynian cynku, diglicynian żelazawy, octan DL-α-
tokoferylu - wit. E; koszenila, barwniki: dwutlenek tytanu, glukonian manganu, nikotynamid – niacyna, selenin sodu, octan retinylu – wit.
A, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, glukonian miedzi, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, D-biotyna, cyjanokobalamina -
wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, kwas pteroilomonoglutaminowy – foliany, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, filochinon – wit. K,
ryboflawina - wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, chlorek chromu (III), jodek potasu, molibdenian (VI) sodu.

Wartość energetyczna 1254 kJ/300 kcal
Tłuszcz 8,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,5 g
Węglowodany 45 g
w tym cukry 5,2 g
Błonnik 0 g
Białko 11,3 g
Sól 0,43 g
Witamina A 160 mcg (20% RWS)
Witamina D 1 mcg (20% RWS)
Witamina E 2,4 mg (20% RWS)
Witamina K 15 mcg (20% RWS)
Witamina C 16 mg (20% RWS)
Witamina B1 0,22 mg (20% RWS)
Witamina B2 0,28 mg (20% RWS)
Niacyna (mg NE) 3,2 mg (20% RWS)
Witamina B6 0,28 mg (20% RWS)
Kwas foliowy 40 mcg (20% RWS)
Witamina B12 0,5 mcg (20% RWS)
Biotyna 10 mcg (20% RWS)
Kwas pantotenowy (1,2 mg (20% RWS)
Potas 349 mg (17% RWS)
Chlorki 160 mg (20% RWS)
Wapń 182 mg (23% RWS)
Fosfor 140 mg (20% RWS)
Magnez (z chelatu Albion) 45 mg (12% RWS)
Żelazo (z chelatu Albion) 1,5 mg (11% RWS)
Cynk (z chelatu Albion) 2 mg (20% RWS)
Miedź 200 mcg (20% RWS)
Mangan 0,4 mg (20% RWS)
Molibden 10 mcg (20% RWS)
Selen 11 mcg (20% RWS)
Chrom 8 mcg (20% RWS)
Jod 30 mcg (20% RWS)
Laktoza <0,058 g
Olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi MCT 1,7 g

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 7 saszetek
Masa netto: 504 g

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Charakterystyka

Nutramil™ stanowi kompozycję niezbędnych składników pokarmowych – białek, węglowodanów, tłuszczów, witamin, mikro- i
makroelementów (w tym minerałów w postaci wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych Albion®). Stanowi całkowite
zastąpienie lub uzupełnienie diety. Zawiera wysokowartościowe białko w postaci kazeinianu wapnia, źródłem węglowodanów w
produkcie są maltodekstryny o zróżnicowanej szybkości wchłaniania. Źródłem tłuszczów są oleje roślinne dostarczające
długołańcuchowych triglicerydów (LCT) i niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz triglicerydów o średniej długości łańcucha
(MCT), stanowiących łatwo dostępne źródło energii.
Produkt bezglutenowy.
Klinicznie wolny od laktozy.
Sugerowany w celiakii.
Wśród osób, którym lekarz zaleci stosowanie produktu, mogą znajdować się osoby wykazujące nietolerancję laktozy. W takich
przypadkach znaczna zawartość laktozy w produkcie mogłaby uniemożliwić lub ograniczyć jego stosowanie, co byłoby
sprzeczne ze wskazaniami lekarza. Z tego względu Nutramil™ jest klinicznie wolny od laktozy, tj. jej ilość nie przekracza 0,02
g/100 kcal w całodziennej diecie, co jest zgodne z opinią Panelu Naukowego EFSA ds. żywności dietetycznej, żywienia i alergii.
Nutramil™ to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Zawiera cukry i substancje słodzące.
Produkt przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach:

braku apetytu o różnej etiologii;
niedożywienia lub ryzyka jego powstania (np. choroba Alzheimera, Parkinsona, anoreksja);
rekonwalescencji;
w chorobach utrudniających gryzienie i połykanie;
w problemach z samodzielnym przygotowaniem i spożywaniem posiłków;
chorobach krótkotrwałych, o ciężkim przebiegu (np. grypa);
stanach po udarach i urazach;
okresach przed- i pooperacyjnych;
chorobach zapalnych jelit;
zespole jelita drażliwego (postać biegunkowa);
resekcji częściowej jelit lub żołądka;
diecie eliminacyjnej w celiakii i nietolerancji laktozy (laktoza < 0,02g/ 100 kcal lub < 0,025g/ 100 ml przygotowanego
posiłku Nutramil™).

Właściwości Olimp Nutramil Complex o smaku waniliowym

. dzięki skoncentrowanej recepturze Olimp Nutramil Complex może służyć jako uzupełnienie niedoborów żywieniowych w małej porcji
produktu. Wysoka zawartość białka, odpowiednie proporcje węglowodanów i tłuszczów, w tym średniołańcuchowe kwasy MCT z
procesem wchłaniania, dobrze przyswajalne minerały z chelatu Albion, a także cała masa witamin i minerałów, wspomagających
kondycję zdrowotną sprawiają, że Nutramil w saszetkach może pomóc w poprawie zdrowia przy różnych stanach chorobowych, a także
zmniejszyć ryzyko niedożywienia.

Rola białka w diecie osób chorych

Białko to bardzo ważny makroskładnik, wpływający na ogólne funkcjonowanie każdego człowieka. Jego podaż u osób chorych i
niedożywionych jest szczególnie ważna, ponieważ proteiny stanowią jeden z najważniejszych budulców mięśni, a więc są niezbędne do
utrzymania masy mięśniowej, a z tym wiąże się również zachowanie sił pacjenta. Białka są też składnikiem krwi, limfy oraz różnych
enzymów, pomagają w utrzymaniu odpowiedniego pH płynów ustrojowych, a także pomagają w transporcie niektórych witamin i
minerałów, sprzyjających regulacji ciśnienia krwi.

Niedobór białka w diecie skutkuje ogólnym osłabieniem organizmu i może zaburzać procesy regeneracyjne w ciele, przez co może to
opóźnić powrót do zdrowia i sprawności. Zbyt mała ilość protein może przyczynić się także do zaburzeń procesów myślowych oraz
funkcjonowania mózgu. Odpowiednia podaż białka jest bardzo ważna w diecie osób chorych, szczególnie u pacjentów onkologicznych,
ale także osób w trakcie rekonwalescencji po operacjach oraz z innymi schorzeniami. W Olimp Nutramil Complex jedna saszetka
zawiera aż 11 gramów białka.

Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT

Tłuszcze MCT wykorzystywane są w specjalnym żywieniu medycznym głównie ze względu na ich procesy trawienia i wchłaniania. MCT
są wchłaniane bezpośrednio z nabłonka jelitowego, a potem transportowane żyłą wodną bezpośrednio do wątroby. Oznacza to, że do
trawienia tłuszczów MCT nie są potrzebne enzymy, takie jak żółć czy lipaza, co znacznie odciąża układ pokarmowy. Wiadomo, że
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tłuszcze mogą być doskonałym źródłem energii.
Minerały z chelatu Albion

W suplemencie diety Olimp Nutramil Complex zastosowano wysokoprzyswajalne minerały z chelatu Albion, a konkretnie magnez, żelazo
i cynk. Każdy z tych składników pełni ważną funkcją w organizmie człowieka, dlatego ich uzupełnianie w przypadku niedożywienia jest
kluczowe:
· Magnez – pierwiastek ten między innymi jest składnikiem kości. Magnez bierze udział w przemianach energetycznych, a także w
przemianie węglowodanów, białek oraz tłuszczów wspomagając dostarczanie energii do komórek. Wpływa korzystnie na układ sercowo-
naczyniowy, wspomaga pamięć i koncentrację, · Żelazo – wchodzi w skład hemoglobiny, a jego niedobór bardzo często prowadzi do
niedokrwistości. Żelazo bierze udział w transportowaniu tlenu z płuc do tkanek w ciele, sprzyja regulacji układu nerwowego, wpływa
korzystnie na pracę mózgu i pracę układu immunologicznego;
· Cynk – jest to minerał, wchodzący w skład ponad 80 enzymów. Wpływa na prawidłową pracę trzustki, grasicy i prostaty, a także
uczestniczy w przemianach białek, tłuszczów i węglowodanów. Cynk sprzyja wzmocnieniu odporności, wspomaga leczenie depresji oraz
schizofrenii, a także wykazuje korzystne działanie na ochronę komórek.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Witaminy, takie jak A, D, E i K wchłanianie są przez cząsteczki tłuszczu i dzięki temu ciało człowieka może je magazynować w ciele i
wykorzystać wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne. I choć w teorii niedobory tych witamin zdarzają się rzadko, mogą one wystąpić w
przypadku ubogiej diety lub niedożywienia. Wyjątkiem jest tutaj witamina D, która absorbowana jest głównie z promieni słonecznych i,,
jest to związek, którego braki występują bardzo często, zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci.
· Witamina A – sprzyja wzmocnieniu wzroku i odporności, Bierze udział w tworzeniu błon komórkowych;
· Witamina D – jest bardzo ważna dla utrzymania dobrej odporności i może zmniejszać podatność na infekcje. Sprzyja wchłanianiu
wapnia i magnezu. · Witamina E – jest silnym przeciwutleniaczem, wspierającym kondycję układu odpornościowego. Witamina E
wspomaga procesy krążenia krwi oraz ochronę komórek przed uszkodzeniami;
· Witamina K – ma pozytywny wpływ na krążenie krwi, jest niezbędna do budowania mocnych kości, wspomaga zdrowie układu sercowo-
naczyniowego.

Witamina C

. J Witamina C uczestniczy także w procesach tworzenia czerwonych krwinek, wspiera procesy regeneracyjne w ciele i bierze udział w
aktywacji wielu enzymów. Może sprzyjać prawidłowej pracy mózgu, wpływa korzystnie na kondycję zębów i dziąseł, wpływa na regulację
ciśnienia tętniczego i sprzyja poprawie stanu chrząstek stawowych.

Witaminy z grupy B

Witaminy z grupy B mogą sprzyjać poprawie nastroju i sprawności intelektualnej oraz wspomagać zdrowie psychiczne, co przy różnego
rodzaju chorobach jest bardzo ważne. W suplemencie diety Olimp Nutramil Complex producent zastosował kilka z najważniejszych
witamin z grupy B,:
· Witamina B1 – czyli tiamina – wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego, ma korzystny wpływ dla prawidłowego rozwoju kości;
· Witamina B2 – nazywana też ryboflawiną lub witaminą G – sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu układu odpornościowego
człowieka, wspomaga leczenie niedokrwistości oraz chorób jamy ustnej;
· Niacyna – witamina B3 lub witamina PP – bierze udział w tworzeniu czerwonych ciałek krwi oraz w syntezie niektórych hormonów.
Wpływa na obniżenie cholesterolu we krwi · Witamina B6 – pirydoksyna – bierze udział w przemianach białka, witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach oraz tryptofanu. Jest niezbędna do produkcji hemoglobiny, wpływa korzystnie na ciśnienie krwi Wpływa na odporność
organizmu, uczestniczy w tworzeniu przeciwciał;
· Kwas foliowy – witamina B9 – jest niezbędna do syntezy DNA, wspomaga funkcjonowanie układu krwiotwórczego ii, sprzyja
prawidłowemu funkcjonowaniu układu nerwowego, jest ważna dla metabolizmu homocysteiny;
· Witamina B12 – kobalamina – uczestniczy w wytwarzaniu czerwonych krwinek w szpiku, metabolizmie białek, tłuszczów i
węglowodanów oraz w syntezie neuroprzekaźnika serotoniny;
· Biotyna – witamina B7, witamina H – uczestniczy w syntezie kwasów tłuszczowych, wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój organizmu,
pomaga zachować dobrą kondycję skóry (może być pomocna w leczeniu stanów zapalnych, egzemy czy łuszczycy);
· Kas pantotenowy – witamina B5 – bierze udział w różnych przemianach energetycznych w organizmie, między innymi syntezie
kwasów tłuszczowych. Uczestniczy w syntezie witaminy A i D, hormonów steroidowych oraz cholesterolu. Sprzyja wzmocnieniu
odporności i zapobieganiu skutkom ubocznych antybiotykoterapii.

Minerały
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Olimp Nutramil Complex to również bogactwo minerałów, wśród których znajdziemy najpotrzebniejsze składniki, wspomagające
zdrowie i kondycję organizmu:
· Potas – obok sodu i magnezu jest jednym z głównych elektrolitów, pomagających utrzymać prawidłową równowagę wodno-
elektrolitową w organizmie. Potas wspomaga utrzymanie odpowiedniego napięcia elektrycznego w błonach komórkowych i wpływa na
przekazywanie impulsów elektrycznych między komórkami. Bierze udział w procesach syntezy aminokwasów i białek;
· Wapń – stanowi podstawę tkanki łącznej kości i zębów, bierze udział w procesach krzepnięcia krwi, regulacji niektórych hormonów,
przewodzeniu impulsów nerwowych oraz procesach dzielenia się i regeneracji komórek;
· Fosfor – bierze udział w mineralizacji kości i zębów, jest ważnym nośnikiem informacji genetycznych, uczestniczy w przewodzeniu
bodźców nerwowych i pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie;
· Miedź – pełni ważną rolę w syntezie hemoglobiny i wraz z nią uczestniczy w transportowaniu tlenu do komórek ciała. Wpływa na pracę
mózgu, sprzyja zdolnościom zapamiętywania i kreatywności. Wspiera transportowanie i wchłanianie żelaza;
· Mangan – ten pierwiastek mineralny wchodzi w skład wielu tkanek i enzymów, biorących udział w procesach trawienia i wchłaniania
makroskładników, mangan wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a także stanowi niezbędny składnik kości. Ma
korzystny wpływ na funkcjonowanie mózgu i wspiera wchłanianie żelaza;
· Molibden – wpływa na produkcję enzymów, niezbędnych do przyswajania cukrów oraz tłuszczów, bierze udział w procesach
dostarczania energii do komórek, korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga oczyszczać organizm z
toksyn;
· Selen – pierwiastek ten potrzebny jest przede wszystkim do wspomagania funkcjonowania enzymów oraz ochrony komórek przed
wolnymi rodnikami i toksynami. Może wspomagać leczenie bólu przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, · Chrom – bierze udział w
metabolizmie cukrów, białek i tłuszczów, ma swój udział w procesach krzepnięcia krwi.

Skład suplementu diety Olimp Nutramil Complex został starannie opracowany, a dawki każdej substancji odżywczej dobrane w takich
ilościach, aby nie wykazywały skutków ubocznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować w galaktozemii. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci,
jednak lekarz może zalecić jego stosowanie.

Stosowanie
Dawkowanie: zależne od indywidualnego zapotrzebowania energetycznego organizmu.
Przeciętnie: kompletna dieta pacjenta – 5-7 saszetek dziennie (1500-2100 kcal), uzupełnienie diety pacjenta – 1-3 saszetki dziennie
(300-900 kcal).
Sposób przygotowania: w celu sporządzenia 230 ml gotowego posiłku należy do naczynia zawierającego 170 ml przegotowanej wody o
temperaturze pokojowej dodawać powoli zawartość 1 saszetki, ciągle mieszając aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Spożyć
bezpośrednio po przygotowaniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

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

Ważne informacje
Preparat przeznaczony do stosowania pod nadzorem lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

