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Resource diabet plus wanilia 4 x 200 ml
 

Cena: 35,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 x 200 ml

Postać Płyny doustne

Producent NESTLE

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Resource Diabet Plus wanilia 4 x 200 ml w postaci
płynnej jest kompletną odżywczo dietą wysokoenergetyczną i wysokobiałkową, w składzie której znajduje się dodatek błonnika. 
Resource Diabet Plus wanilia 4 x 200 ml jest produktem bezglutenowym, który w składzie nie zawiera również laktozy. Wyrób pakowany
jest w atmosferze ochronnej i sterylizowany UHT. Produkt posiada atrakcyjny waniliowy smak oraz skoncentrowane w niewielkiej
objętości składniki.

Na co jest Resource Diabet Plus wanilia 4 x 200 ml? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia medycznego jest zagrożenie niedożywieniem lub występujące już u pacjenta niedożywienie. Preparat przeznaczony jest
dla pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Może być stosowany między innymi u pacjentów w podeszłym wieku, poza tym
mogą korzystać z niego pacjenci zmagający się z chorobami neurologicznymi oraz rekonwalescenci.

W opakowaniu znajdują się 4 butelki, każda po 200 ml Resource Diabet Plus wanilia. W skład 1 butelki produktu wchodzi 18 białka oraz
5 g rozpuszczalnego błonnika pokarmowego, a oprócz tego tłuszcz (33% kcal) oraz węglowodany (39% kcal). W składzie dietetycznego
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego Resource Diabet Plus wanilia 4 x 200 ml znaleźć można też składniki
mineralne, w tym sód, chlorki, potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, jod, selen, mangan, chrom, molibden i fluorki w
odpowiednio dobranych dawkach. Oprócz tego każda butelka Resource Diabet Plus wanilia zawiera w składzie witaminy, w tym
witaminy A, D, K, C, B1, B2, B6 i B12 oraz E, a także niacynę, kwas foliowy, kwas pantotenowy oraz biotynę. Produkt ma niski indeks
glikemiczny, a wartość energetyczna 1 butelki Resource Diabet Plus wanilia to 320 kcal.

Jak stosować Resource Diabet Plus wanilia 4 x 200 ml? Dawkowanie powinien ustalić dla pacjenta indywidualnie personel medyczny.
Zazwyczaj w przypadku stosowania produktu w formie uzupełnienia diety zaleca się 1-3 butelki Resource Diabet Plus wanilia. W
przypadku stosowania jako główne źródło pożywienia dawkę powinien dobrać indywidualnie lekarz, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie
odżywcze danej osoby. Najlepiej przyjmować dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Resource Diabet
Plus wanilia 4 x 200 ml w postaci schłodzonej. Jeśli butelka produktu będzie otwarta, ale nie cała zawartość zostanie wykorzystana
jednorazowo, można przechowywać ją w opakowaniu oryginalnym (po szczelnym zamknięciu) w lodówce do 24 godzin. Jeśli natomiast
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produkt był przelany do innego naczynia, może być przechowywany (po szczelnym zamknięciu) przez 6 godzin w lodówce.

Nie w każdym przypadku wskazany jest dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Resource Diabet Plus
wanilia 4 x 200 ml. Przeciwwskazaniem jest podawanie produktu dzieciom w wieku poniżej 3 lat. Preparat nie jest też przeznaczony do
stosowania pozajelitowego.

Opis
Resource Diabet Plus to kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa i wysokoenergetyczna dieta w płynie, z dodatkiem
błonnika. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka
niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy, np.:

W chorobach neurologicznych
U osób w podeszłym wieku
W okresie rekonwalescencji

Warto stosować Resource Diabet Plus, ponieważ:

Zwiększa ilość pełnowartościowego białka w diecie (1 opakowanie to 18 g białka)
Posiada niski indeks glikemiczny
Zapobiega monotonii posiłków (różne smaki)
Zawiera 5 g rozpuszczalnego błonnika pokarmowego (w 200ml)

Dostępne smaki:

Smak truskawkowy
Smak waniliowy

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

Składniki
woda, skrobia, białka <span style='text-decoration: underline;'>mleka</span>, olej rzepakowy, błonnik (częściowo hydrolizowana guma
guar, guma akacjowa, fruktooligosacharydy, inulina), izomaltuloza*, emulgator (E471), składniki mineralne (chlorek potasu, cytrynian
magnezu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), fluorek sodu, selenian (VI) sodu, chlorek chromu
(III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu), regulator kwasowości (E524), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B1, A, B2, D, K,
kwas foliowy, B12, biotyna), aromat, substancja słodząca (E950), barwnik (betakaroten), *Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy

Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 ml
Wartość energetyczna kJ/kcal 673/160
Tłuszcz (35 % kcal) w tym: g 6,3
- kwasy tłuszczowe nasycone g 1,0
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g 3,6
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone g 1,7
Węglowodany (39 % kcal) w tym: g 15,7
- cukry g 1,4
- laktoza g  
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