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Resource 2.0 fibre owoce leśne 4 x 200 ml
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml (4but.)

Postać Płyny doustne

Producent NESTLE

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Resource 2.0 fibre to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku owoców leśnych, która zalecana jest do postępowania
dietetycznego w stanach niedożywienia oraz/lub w przypadku ryzyka niedożywienia związanego z chorobą. Jest to kompletna pod
względem odżywczym, a także wysokoenergetyczna dieta w płynie, w której znajdziemy m.in. błonnik, przeznaczona do stosowania
przez dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3. roku życia. Produkt ten przyczynia się do zwiększenia ilości energii oraz
pełnowartościowego białka w diecie pacjenta.

Resource 2.0 fibre to produkt bezglutenowy, sterylizowany UHT, który zawiera mleko (łącznie z laktozą). Jedno opakowanie zawiera 4
buteleczki preparatu Resource 2.0 fibre o pojemności 200 ml każda.

Charakterystyka
Resource 2.0 fibre to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku owoców leśnych, która stanowi kompletną pod kątem
odżywczym, a także wysokoenergetyczną żywność specjalnego przeznaczenia. Preparat ten pozwala uzupełnić codzienną dietę
pacjenta w białko – 1 buteleczka dostarcza mu 18 g pełnowartościowego białka. Jest to produkt wysokokaloryczny – 1 buteleczka
dostarcza 400 kcal, co jest bardzo ważne, ponieważ Resource 2.0 fibre to preparat przeznaczony do postępowania dietetycznego w
stanach niedożywienia, a także/ lub w sytuacji wystąpienia ryzyka niedożywienia związanego z chorobą. Preparat ten może być
stosowany także jako wsparcie żywieniowe lub wyłączne źródło pożywienia w takich przypadkach jak:
● choroby nowotworowe;
● zaburzenia pasażu jelitowego;
● choroby neurologiczne (jak np. udar);
● zaburzenia żucia oraz połykania (dysfalgia);
● okres okołooperacyjny.

W preparacie Resource 2.0 fibre znajdziemy także niezbędne witaminy oraz składniki mineralne, jak również błonnik rozpuszczalny – 1
buteleczka zawiera 5 g błonnika, który przyczynia się do lepszego funkcjonowania przewodu pokarmowego. Resource 2.0 fibre pomaga
także w zapobieganiu monotonii posiłków, co jest możliwe za sprawą zastosowania różnych smaków preparatu (w tym przypadku smak
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owoców leśnych).

Stosowanie
Resource 2.0 fibre najlepiej podawać schłodzony. Zalecane dawkowanie w przypadku dorosłych, którzy stosują Resource 2.0 fibre jako
uzupełnienie diety to: 1-3 buteleczki na dobę. W przypadku stosowania jako jedyne źródło pożywienia zaleca się przyjmować zgodnie z
zaleceniami lekarza. Porcję produktu, która została przelana do innego opakowania, należy szczelnie zamknąć i spożyć w ciągu 6
godzin.

Przeciwwskazania
Resource 2.0 fibre nie zaleca się stosować w następujących przypadkach:
● nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu;
● wiek poniżej 3. roku życia;
● alergia na białko mleka krowiego;
● stosowanie pozajelitowe.

Opis
Resource 2.0+Fibre to kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna dieta w płynie z dodatkiem błonnika. Żywność
specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka
niedożywienia związanego z chorobą, np. w:

Chorobach nowotworowych
Zaburzeniach pasażu jelitowego
Chorobach neurologicznych (udar)
Zaburzeniach żucia i połykania (dysfagia)
Okresie okołooperacyjnym

Warto stosować Resource 2.0+Fibre, ponieważ:

Zwiększa ilość pełnowartościowego białka w diecie (1 opakowanie to 18 g białka)
Zwiększa ilość energii w diecie (1 opakowanie to 400 kcal)
Zawiera dodatek błonnika (1 opakowanie to 5 g błonnika)
Zapobiega monotonii posiłków (różne smaki)

Dostępne smaki:

Smak kawowy
Smak owoców leśnych

Produkt należy stosować pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.

Produkt bezglutenowy. Sterylizowany UHT.

Składniki
woda, syrop glukozowy, białka <span style='text-decoration: underline;'>mleka</span>, olej roślinny (rzepakowy), błonnik
(galaktooligosacharydy (zawierają <span style='text-decoration: underline;'>mleko</span>), fruktooligosacharydy), sacharoza, składniki
mineralne (cytrynian sodu, cytrynian potasu, chlorek potasu, tlenek magnezu, cytrynian magnezu, siarczan żelaza (II), chlorek sodu,
siarczan miedzi (II), siarczan cynku, cytrynian wapnia, siarczan manganu, fluorek sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, jodek
potasu, selenian (VI) sodu), emulgatory (E472e, E471), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, tiamina, ryboflawina, A, kwas
foliowy, , K, biotyna, D), aromaty, regulator kwasowości (E525, E330), stabilizator (E418), barwnik (E120)

Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 ml
Wartość energetyczna kJ/kcal 835/200
Tłuszcz (39 % kcal) w tym: g 8,7
- kwasy tłuszczowe nasycone g 0,70
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g 5,0
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone g 2,3
Węglowodany (40 % kcal) w tym: 20
- cukry g 6,0
- laktoza g  
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