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NutriKid Multi Fibre smak truskawkowym 200ml
 

Cena: 14,04 pln

Opis słownikowy

Dawka 200 ml

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent/
Dystrybutor

NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Diet.środ.spoż.specjal.przezn.med.

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Jedno opakowanie (200 ml) zawiera: 6,6 g białka  13,6 g tłuszczy 37,6 g węglowodanów odpowiedni skład niezbędnych minerałów
i witamin NutriKid Multi Fibre 200 ml nie zawiera: laktozy, glutenu - może być stosowany przez osoby chore na celiakię  Wartość
energetyczna jednego opakowania (200 ml) wynosi 306 kcal. Preparat dostępny do sprzedaży w pojedynczych butelkach 200 ml.  
Wskazania NutriKid Multi Fibre 200 ml przeznaczony jest dla dzieci od 1.roku życia, które mają problemy ze spożywaniem normalnych
posiłków i z dostarczeniem odpowiedniej ilości składników odżywczych i energii z pożywienia, szczególnie w okresie choroby i
rekonwalescencji.  Do postępowania żywieniowego w takich przypadkach jak: niedożywienie związane z chorobą, infekcja i okres
rekonwalescencji, brak apetytu towarzyszący chorobie , choroba nowotworowa, wrodzone wady serca, dziecięce porażenie mózgowe, 
zespół krótkiego jelita, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie śluzówki jelita po chemio- i
radioterapii, przewlekła choroba płuc i astma, urazy, oparzenia i trudno gojące się rany.  Działanie NutriKid Multi Fibre 200 ml to
odżywczo kompletna, wysokoenergetyczna, gotowa do spożycia, wzbogacona o błonnik płynna dieta w butelce. Przyczyniając się do
odpowiedniej podaży energii, białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych wspiera organizm dziecka w sytuacjach związanych
ze zwiększonym zapotrzebowaniem żywieniowym w okresie choroby i rekonwalescencji.  NutriKid Multi Fibre to dodatkowa porcja
energii i białka w przypadku zaburzeń odżywiania w nawracających infekcjach i chorobach przewlekłych Opracowany specjalnie dla
dzieci już od 1. roku życia Wygodny w stosowaniu – gotowy do spożycia Dostępny w dwóch smakach: czekoladowym i truskawkowym 
Nie zawiera laktozy i glutenu.  Dawkowanie NutriKid Multi Fibre 200 ml jest produktem gotowym do spożycia.  Najlepiej podawać po
schłodzeniu.  Zaleca się pić powoli między posiłkami.  Można podawać w postaci lodów, po uprzednim zamrożeniu. Najczęściej
zalecane stosowanie jako: uzupełnienie tradycyjnych posiłków to 1 - 3 opakowań dziennie (300 - 900 kcal),  kompletna dieta, zastępująca
w całości normalne posiłki: można stosować 4 - 6 opakowań dziennie (1200 - 1800 kcal) przez okres, w którym chory wymaga wsparcia
żywieniowego.  Stosowanie należy skonsultować z lekarzem lub dietetykiem.  Informacja Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego. Należy spożywać pod nadzorem lekarza.  
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazdrowie-24.pl
https://www.aptekazdrowie-24.pl/witaminy-mineraly-i-suplementy/witaminy-dla-dzieci/nutrikid-multi-fibre-smak-truskawkowym-200ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

