SUPPORTAN DRINK
1,5 kcal/ml
Osmolarita: 435 mosmol/l
B 27% T 40% S 31% Vláknina 2%

200 ml (300 kcal/1260kJ)

CZ Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely.
Příchuť: CAPPUCCINO
Vysokokalorická výživa bohatá na rybí tuk (EPA+DHA), bílkoviny, tuky (včetně MCT),
obsahující vlákninu. Bez lepku a bez laktózy. Obsahující 0,34 mg coffeinu/100 ml.
K dietnímu postupu pro pacienty s poruchou přijímání potravy, rakovinou, nebo
kachexií s rizikem malnutrice.
Dávkování: Při doplňkové výživě 2 lahvičky/den (1g EPA/200 ml)
Při plné výživě ≤ 5 lahviček/den. Pijte pomalu.
Upozornění: Pro kompletní výživu zejména pro dlouhodobé použití se doporučuje
speciální lékařský postup. Kvůli vysokému obsahu bílkovin, rybího tuku a nízkému
obsahu sodíku podávat na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované
v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Sledovat hladinu sodíku a
zvážit jeho doplnění. K úplné nebo doplňkové výživě, dbát na adekvátní přísun
tekutin. Nepodávat dětem mladším 1 roku.
Složení: voda, maltodextrin, sacharóza, mléčné bílkoviny, rostlinné oleje, triglyceridy
se středně dlouhými řetězci (MCT), inulin (z čekanky), rybí tuk (se sojovým
lecitinem), pšeničný dextrin, ochucovadla, emulgátory (sojový lecitin, E471), vitamíny,
minerály, stopové prvky a ostatní živné látky.
Průměrný obsah ve 100 ml: energie 630 kJ (= 150kcal) bílkoviny 10,0 g, tuky 6,7
g (z toho nasycených mastných kyselin 2,8 g, mononenasycených mastných kyselin
1,6 g, polynenasycených mastných kyselin 2,3 g, MCT 1,6 g, DHA 0,21 g, EPA 0,5
g), sacharidy 11,6 g (z toho cukry 7,0 g, laktóza ≤ 0,5 g, vláknina 1,5 g, voda 76,0
ml. Minerální látky a stopové prvky: Na 47,5 mg, K 128 mg, Ca 203 mg (*25), Cl
50 mg, P 120 mg (*17), Mg 26 mg (*7), Fe 2,5 mg (*18), Zn 2 mg, Cu 375 µg, Mn 0,5
mg, I 37,5 g (*25), Mo 18,8 µg, Cr 12,5 µg, F 0,25 mg, Se 13,5 µg.
Vitamíny a ostatní živiny: Vit. A 150 µg (*19), beta-karoten 375 µg, vit. D3 2,5 g,
vit. E 3,75 mg, vit. K1 21 g, vit. B1 0,3 mg (*27), vit. B2 0,4 mg (*28,5), vit. B6 0,43 mg
(*31), vit. B12 0,75 g (*30), niacin 3,75 mg (*23,5) , kys. pantotenová 1,5 mg (*25),
kys. listová 62,5 g (*31), biotin 9,4 g (*19), vit. C 18,8 mg (*23,5), cholin 2,5 mg.
* (%DDD – procenta doporučené denní dávky)
Uchovávání: Uzavřené uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřené balení může být
uchováváno v chladničce maximálně 24 hodin. Spotřebujte do data uvedeného na
obalu.

EAN kód: 8595173625058
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DIETETICKÁ POTRAVINA NA OSOBITNÉ MEDICÍNSKE ÚČELY

SUPPORTAN DRINK
200 ml (300 kcal/1260kJ)
Osmolarita: 435 mosmol/l
Bielkoviny 27% / Tuky 40% / Sacharidy 31% / Vláknina 2%
1 g EPA/200 ml

1,5 kcal/ml

Príchuť: Kapučíno
Vysokokalorická výživa bohatá na rybí tuk (EPA+DHA), bielkoviny, tuky
(vrátane MCT), s obsahom vlákniny. Bez lepku a bez laktózy. Obsahuje 0,34 mg
kofeínu / 100 ml. K diétnemu režimu pre pacientov s rakovinou alebo iným
chronickým katabolickým ochorením a/alebo kachexiou s rizikom malnutrície.
Priemerný obsah v 100 ml: energia 630 kJ (= 150kcal) bielkoviny 10,0 g, tuky (40
kJ) 6,7 g (z toho nasýtených mastných kyselín 2,8 g, mononenasýtených mastných
kyselín 1,6 g, polynenasýtených mastných kyselín 2,3 g, MCT 1,6 g, DHA 0,21 g,
EPA 0,50 g), sacharidy (31 kJ) 11,6 g (z toho cukry 7,0 g, laktóza ≤ 0,5 g), vláknina
(2 kJ) 1,5 g, voda 76,0 ml. Minerálne látky a stopové prvky: Na 47,5 mg, K 128
mg, Ca 203 mg, Cl 50 mg, P 120 mg, Mg 26 mg, Fe 2,5 mg, Zn 2 mg, Cu 375 µg, Mn
0,5 mg, I 37,5 g, Mo 18,8 µg, Cr 12,5 µg, F 0,25 mg, Se 13,5 µg.
Vitamíny a ostatné živiny: Vit. A 150 µg, beta-karotén 375 µg, vit. D3 2,5 g, vit. E
3,75 mg, vit. K1 21 g, vit. B1 0,3 mg, vit. B2 0,4 mg, vit. B6 0,43 mg, vit. B12 0,75 g,
niacín 3,75 mg, kys. pantoténová 1,5 mg, kys. listová 62,5 g, biotín 9,4 g, vit. C
18,8 mg, cholín 2,5 mg.
Zloženie: voda, mliečne bielkoviny, sacharóza, maltodextrín, rybí tuk (so sójovým
lecitínom), rastlinné oleje, triglyceridy so stredne dlhými reťazcami (MCT), inulín (z
čakanky), ochucovadlá, pšeničný dextrín, emulgátory (sójový lecitín, E471), vitamíny,
minerály, stopové prvky a ostatné živiny.
Dávkovanie: Pri doplkovej výžive 2 fľaše /deň. Pri plnej výžive ≤ 5 fliaš/deň. Popíjať
pomaly.
Upozornenie: Na plnú výživu, obzvlášť na dlhodobé užívanie. Kvôli vysokému
obsahu bielkovín, rybieho tuku a nízkemu príjmu sodíka podávať na základe
odorúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmácie alebo
starostlivosti o matku a dieťa. Sledovať hladinu sodíka a zvážiť jeho doplnenie.
Sledovať príjem tekutín. Nevhodné pre deti mladšie ako 1 rok. Popíjať pomaly!
Najlepšie chutí chladené.
Uchovávanie: Uzavreté uchovávajte pri izbovej teplote. Otvorené balenie
uchovávajte max. 24 hodín v chladničke. Spotrebujte do dátumu uvedeného na
obale.
Výrobca: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, SRN
Distribútor: Fresenius Kabi s.r.o., Praha 5, ČR
e200 ml
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