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Souvenaid o smaku truskawkowym 4 x 125 ml (N)
 

Cena: 74,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 4 x 125 ml

Postać Płyny doustne

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
W 125 ml preparatu Souvenaid znajduje się

Kwas EPA (olej rybny) 300mg
Kwas DHA (olej rybny) 1200mg
Fosfolipidy 106mg
Cholina 400mg
UMP (monofosforan urydyny) 625mg
Witamina E 40mg
Witamina C 80mg
Selen 60µg
Witamina B12 3µg
Witamina B6 1mg
Kwas foliowy 400µg

Skład Souvenaid o smaku truskawkowym: woda, maltodekstryna, cukier, olej rybi, białka mleka krowiego, aromat, sól dwusodowa
5’-monofosforanu urydyny, chlorek choliny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizatory: celuloza mikrokrystaliczna i sól sodowa
karboksymetylocelulozy, cytrynian potasu, lecytyna sojowa, wodorotlenek wapnia, L-askorbinian sodu, octan DL-alfa-tokoferylu, barwnik:
kwas karminowy, wodorotlenek magnezu, wodorotlenek potasu, chlorek sodu, selenin sodu, mleczan żelazawy, cytrynian sodu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina, siarczan cynku, octan retinylu, nikotynamid, chlorowodorek pirydoksyny, glukonian miedzi,
siarczan manganu, chlorek chromu(III), D-pantotenian wapnia, D-biotyna, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, molibdenian(VI) sodu,
ryboflawina, jodek potasu, fitomenadion.

Masa netto
4 x 125 ml.
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Charakterystyka

Preparat Souvenaid zawiera formułę Forasyn Connect TM, unikatową kombinację składników odżywczych, skomponowaną
specjalnie po to, aby zaspokajać szczególne potrzeby żywieniowe osób z łagodnymi objawami choroby Alzheimera. W skład
formuły wchodzą monofosforan urydyny, cholina, olej rybny, fosfolipidy oraz wiele innych witamin i minerałów. Udowodniono, że
wspólne działanie tych składników ma pozytywny wpływ na tworzenie się nowych połączeń nerwowych w mózgu u pacjentów z
łagodnymi objawami choroby Alzheimera.
Dzięki unikatowej mieszaninie składników odżywczych, które mogą powodować wzrost liczby połączeń pomiędzy komórkami
nerwowymi mózgu, preparat Souvenaid wykazuje dobroczynny wpływ na stan pacjentów z wczesną chorobą Alzheimera.
Wspomniana powyżej zawarta w preparacie Souvenaid mieszanina składników odżywczych jest tak dobrana, aby zaspokoić
specyficzne potrzeby żywieniowe osób we wczesnym stadium choroby Alzheimera.
Preparat Souvenaid jest przeznaczony do codziennego użytku. Dzienna dawka preparatu zawiera odpowiednią ilość specjalnie
dobranych składników odżywczych, które osiągają właściwą skuteczność jedynie przy codziennym przyjmowaniu. Składniki
odżywcze są przez organizm przyswajane dopiero po pewnym czasie, efekty działania preparatu nie będą więc zauważalne od
razu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Alergia na ryby i soję.

Stosowanie
Preparat Souvenaid nadaje się do spożycia natychmiast po otwarciu, można go pić przez słomkę lub przelać do szklanki i podawać
zgodnie z preferencjami pacjenta. Preparat najlepiej smakuje schłodzony, zaleca się więc przechowywanie go w lodówce. Zaleca się
także przyjmowanie go o stałych porach, na przykład rano w trakcie śniadania. Ułatwi to pamiętanie o konieczności codziennego
przyjmowania preparatu i pozwoli na wykształcenie się odpowiedniego nawyku. Preparatu Souvenaid nie należy podgrzewać, mrozić ani
podawać z innymi napojami. W razie gdy dawka nie zostanie przyjęta o zwyczajowej porze, można ją przyjąć później.

Przechowywanie
Preparat Souvenaid należy przechowywać w temperaturze pokojowej. W warunkach pokojowych zachowa on swoją przydatność do
spożycia przez okres 12 miesięcy. Raz otwartą porcję preparatu należy zamknąć po każdym użyciu, przechowywać w lodówce i spożyć
w ciągu 24 godzin od otwarcia. Zaleca się spożywanie całej porcji preparatu Souvenaid za jednym razem, aby mieć pewność, że przyjęta
została odpowiednia dzienna dawka.

Producent
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

Ważne informacje
Skutki uboczne
Preparat Souvenaid zawiera składniki odżywcze naturalnie występujące w pożywieniu. Podczas prób klinicznych prowadzono ścisłą
obserwację pacjentów i ewentualnych skutków ubocznych przyjmowania preparatu. W ich toku wykazano, że produkt Souvenaid ma
bardzo dobry profil bezpieczeństwa.
Uwaga
Cukrzyca nie stanowi przeciwwskazania do stosowania preparatu, należy jednak pamiętać, że Souvenaid zawiera węglowodany - 16,5 g
na buteleczkę, w tym 7,5 g sacharozy.

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