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Fantomalt proszek wysokoenergetyczny, 400 g
 

Cena: 51,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 g (puszka)

Postać prosz.

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Fantomalt, proszek, 400g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego u pacjentów z niedostateczną
podażą energii lub zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym. Fantomalt, którego składnikiem jest maltodekstryna, stanowi
dodatkowe źródło energii w diecie pacjenta. Posiada neutralny smak i może być dodawany zarówno do słodkich, jak i pikantnych potraw
lub napojów.

Zastosowanie: do postępowania dietetycznego u pacjentów z niedostateczną podażą energii lub zwiększonym zapotrzebowaniem
energetycznym.

Sposób użycia: jedną płaską miarka (5g proszku) dostarcza około 19 kcal. Wymieszać wymaganą ilość proszku z wystarczającą ilością
chłodnego płynu do uzyskania pasty o jednorodnej konsystencji. Wymieszać z potrawą lub napojem. Przygotowaną porcję pokarmu
spożyć w ciągu 2 godzin. Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość pokarmu.

Składniki: maltodekstryna.

100g produktu zawiera:

wartość energetyczna 1630kJ/384kcal,
tłuszcz 0 (kwasy nienasycone 0g);
węglowodany 96,0g (w tym cukry 6,0g), błonnik 0g, białko 0g, sól 0,01, składniki mineralne i pierwiastki śladowe 2mg.

Ważne wskazówki:
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nieodpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Nie zawiera białek mleka.
Produkt bezglutenowy.
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Nie zawiera laktozy.
Pakowany w temperaturze ochronnej.
Przechowywać w szczelnie zamkniętej puszce, w chłodnym, suchym miejscu.
Nie przechowywać w lodówce.
Po otwarciu przechowywać w szczelnie zamkniętej puszcze, w chłodnym miejscu (nie w lodówce) i zużyć w ciągu jednego miesiąca od
pierwszego otarcia puszki.

Masa netto: 400g.

Kraj pochodzenia: Wielkia Brytania.

Producent:
Nutricia Polska Sp. z o.o.,
Ul. Bobrowiecka 6,
00-728 Warszawa.
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