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Resource Junior waniliowy 4 x 200 ml
 

Cena: 24,95 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 Junior waniliowy w butelkach 200 ml jest
produktem kompletnym pod względem odżywczym, który można podawać dzieciom powyżej 1. roku życia w przypadku zaistnienia
ryzyka niedożywienia. Produkt można stosować w celu uzupełnienia diety, jednak może on też stanowić jedyne źródło pożywienia
pacjenta, jeśli jest to zasadne.

Na co jest Resource Junior waniliowy? Wskazaniem do stosowania tego dietetycznego środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia medycznego jest postępowanie dietetyczne w stanach zagrażających niedożywieniu. Produkt może być pomocny
między innymi w przypadku wystąpienia przewlekłych biegunek, a także zaburzeń połykania, żucia bądź gryzienia. Produkt Resource
Junior waniliowy jest wskazany w stanach zaburzeń wzrastania. Poza tym stosuje się go przy jadłowstręcie psychicznym. Dietetyczny
środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Resource Junior waniliowy może być również spożywany w okresie
okołooperacyjnym. Wyrób może być pomocny w postępowaniu dietetycznym przy chorobach przewlekłych, w tym także przy
nowotworach.

W opakowaniu znajdują się 4 butelki (po 200 ml każda) Resource Junior waniliowy. Ten dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego może stanowić uzupełnienie wysokoenergetycznej diety. Produkt zawiera w składzie białko, tłuszcze i
węglowodany w odpowiednio dobranych dawkach, a także składniki mineralne i witaminy. W jednym opakowaniu Resource Junior
waniliowy (200 ml) znajdują się 304 kcal. Produkt powinien być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza. Może być stosowany w
formie uzupełnienia diety, jednak w razie konieczności będzie również odpowiedni jako wyłączne źródło pożywienia. Rekomendowane
przez lekarza dawkowanie Resource Junior waniliowy powinno być zawsze przestrzegane. Zazwyczaj przy stosowaniu produktu w celu
uzupełnienia diety spożywa się 1–3 butelki na dobę. Jeśli jednak produkt ma stanowić wyłączne źródło pokarmu, dawkowanie powinien
ustalić lekarz.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Resource Junior waniliowy najlepiej jest podawać w postaci
schłodzonej. Jeśli po otwarciu butelki pacjent nie spożyje jej zawartości w całości, możliwe jest przechowywanie porcji w lodówce. W
zamkniętym, oryginalnym opakowaniu można przechowywać produkt przez 24 godziny. Jeśli natomiast Resource Junior waniliowy
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został przelany do innego opakowania, dopuszczalne jest jego przechowywanie (po szczelnym zamknięciu) w lodówce przez nie więcej
niż 6 godzin.

Nie w każdym przypadku zalecane jest stosowanie Resource Junior waniliowy, gdyż ma on również pewne przeciwwskazania do
stosowania. Produkt nie powinien być spożywany przy nadwrażliwości na choć jeden z jego składników. Nie należy też z niego
korzystać, jeśli pacjent jest uczulony na mleko krowie. Przeciwwskazaniem jest też podawanie produktu dzieciom w wieku poniżej 1.
roku życia. Wyrób nie jest też przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Opis
Resource Junior to kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna dieta w płynie przeznaczona dla dzieci powyżej 1. roku
życia. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia w stanach bądź
w przypadku ryzyka niedożywienia związanego z chorobą, 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 (1 opakowanie to 304 kcal)
Zapobiega monotonii posiłków (różne smaki)

Dostępne smaki:

Smak waniliowy
Smak truskawkowy
Smak czekoladowy

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

Składniki
woda, maltodekstryna, oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), sacharoza, białka <span style='text-decoration:
underline;'>mleka</span>, składniki mineralne (cytrynian potasu, cytrynian sodu, cytrynian wapnia, fosforan sodu, chlorek potasu,
cytrynian magnezu, tlenek magnezu, siarczan żelaza (II) , siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), fluorek sodu, chlorek
chromu (III), jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, selenian (VI) sodu), skrobia, emulgator (E471), aromaty, witaminy (C, E, niacyna, kwas
pantotenowy, B6, tiamina, ryboflawina, A, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), i substancja zagęszczająca (karagen)

Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 ml
Wartość energetyczna kJ/kcal 637/152
Tłuszcz (37 % kcal) w tym g 6,2
- kwasy tłuszczowe nasycone g 0,80
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g 3,6
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone g 1,2
Węglowodany (55 % kcal) w tym: g 21
- cukry g 5,2
- laktoza g  
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