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Resource Junior mleko 400 g
 

Cena: 46,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 g

Postać Mleka

Producent NESTLE

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Resource Junior mleko w postaci proszku o smaku
waniliowym jest produktem przeznaczonym dla dzieci powyżej 1. roku życia. Preparat może być podawany doustnie lub przez zgłębnik.
Produkt powinien być stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarza.
Na co jest Resource Junior mleko? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
medycznego jest postępowanie dietetyczne w przypadku dzieci, które są niedożywione lub zagrożone niedożywieniem w związku ze
swoją chorobą. Preparat może być pomocny w przypadku zaburzeń wzrastania, a także przy zaburzeniach połykania, żucia i gryzienia.
Produkt może być podawany dziecku przy jadłowstręcie psychicznym, a także w okresie okołooperacyjnym, poza tym znajduje
zastosowanie przy mukowiscydozie. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego można stosować w
przypadku przewlekłych biegunek grożących niedożywieniem, a także przy chorobach przewlekłych, w tym przy chorobie nowotworowej.
W opakowaniu znajduje się 400 g proszku Resource Junior mleko. W skład produktu wchodzi białko (12% kcal), węglowodany (52%
kcal) oraz tłuszcz (35% kcal), a także błonnik i składniki mineralne oraz witaminy w dawkach dostosowanych do potrzeb żywieniowych
dzieci niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem. W składzie mleka Resource Junior można znaleźć też L. Paracasei oraz B.
Longum, a oprócz tego cholinę, DHA, MCT i inne ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składniki. Szczegółowy skład
ilościowy i jakościowy produktu można sprawdzić na jego opakowaniu.
Jak stosować Resource Junior mleko? Produkt powinien być podawany zgodnie z zaleceniami lekarza i indywidualnym
zapotrzebowaniem dziecka. Preparat można stosować doustnie lub przez zgłębnik. Aby przygotować 250 ml mleka o wartości
energetycznej 250 kcal, należy zmieszać 210 ml wody i 7 miarek (55 g) proszku Resource Junior. Aby przygotować 250 ml mleka o
wartości energetycznej 375 kcal, należy zmieszać 190 ml wody i 10 miarek (80 g) proszku. Do przygotowania 500 ml mleka o wartości
energetycznej 500 kcal, trzeba zmieszać 425 ml wody i 14 miarek (110 g) proszku Resource Junior. Do przygotowania 500 ml mleka o
wartości energetycznej 750 kcal, należy zmieszać 380 ml wody i 21 miarek (160 g) proszku.
Przed przystąpieniem do przygotowywania mieszanki mlecznej należy dokładnie umyć ręce, a także zagotować wodę i ochłodzić ją do
45°C. Następnie w odpowiednich proporcjach należy odmierzyć wodę i proszek, wykorzystując dołączoną do opakowania miarkę lub
korzystając z wagi. Po dokładnym wymieszaniu mleko można podać dziecku. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego Resource Junior mleko nie może być jednak stosowany w każdym przypadku. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden z jego składników. Mleko Resource Junior należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.
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Nie jest również przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Opis
Resource Junior to kompletna pod względem odżywczym dieta w proszku o smaku waniliowym przeznaczona dla dzieci powyżej 1. roku
życia. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku
ryzyka niedożywienia, np. w:

Biegunkach przewlekłych, w przypadku których istnieje ryzyko wystąpienia niedożywienia
Zaburzeniach połykania, gryzienia i żucia
Zaburzeniach wzrastania
Mukowiscydozie
Jadłowstręcie psychicznym
Okresie okołooperacyjnym
Chorobach przewlekłych (np. w chorobie nowotworowej)

Warto stosować Resource Junior, ponieważ:

Dostarcza do diety dziecka wszystkie niezbędne składniki odżywcze
Zwiększa ilość energii w diecie
Daje możliwość dostosowania wartości energetycznej do potrzeb pacjenta

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

Cechy

rozpuszczalny błonnik

Składniki
maltodekstryna, sacharoza, białka <span style='text-decoration: underline;'>mleka</span> (białko serwatkowe i kazeinian potasu), oleje
roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), składniki mineralne (fosforan potasu, fosforan sodu,
węglan wapnia, chlorek wapnia, chlorek magnezu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), jodek
potasu, selenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu), błonniki (guma arabska, fruktooligosacharydy, inulina), emulgator
(lecytyna <span style='text-decoration: underline;'>sojowa</span>), aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), dwuwinian choliny,
olej <span style='text-decoration: underline;'>rybi</span>, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, A, tiamina, ryboflawina, kwas
foliowy, K, biotyna, D, B12), kultury bakterii (Bifidobacterium longum, Lactobacillus paracasei), tauryna, L-karnityna

Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 g Wartość odżywcza 55 g (250 ml)
Wartość energetyczna kJ/kcal 1960/468 1047/250
Tłuszcz (35 % kcal) w tym: g 18,3 10,1
- kwasy tłuszczowe nasycone g 4,7 2,6
- MCT g 3,1 1,7
  - kwasy tłuszczowe
jednonienasycone g

9,5 5,2

- kwasy tłuszczowe wielonienasycone
g

2,7 1,5

- kwas alfa-linolenowy mg 420 230
- DHA mg 20 11
- kwas linolowy mg 2200 1200
Węglowodany (52 % kcal) w tym: g 60,7 33,4
- cukry g 24 13
- laktoza g  
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