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NutriKid czekolada, nutridrink dla dzieci 200ml
 

Cena: 8,80 pln

Opis słownikowy

Dawka 200 ml

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

To jeden z produktów stosowanych m.in. w żywieniu specjalistycznym u najmłodszych, odpowiadający na ich różne problemy
zdrowotne. Nutridrink dla dzieci o smaku czekoladowym jest preparatem odżywczym spożywanym w przypadku ich niedożywień
wynikających z choroby lub w sytuacjach, kiedy pojawia się zwiększone zapotrzebowanie energetyczne. Koktajl białkowy pozwala
wówczas uzupełnić niezbędne składniki. Przeznaczony jest do spożycia przez małych pacjentów powyżej 1 roku życia. Jego skład
dostosowano do ich potrzeb żywieniowych, dzięki czemu może być traktowany jako jedyne źródło pożywienia lub stanowić uzupełnienie
diety.

Nutridrink dla dzieci — opis

Aby dostarczyć dziecku odpowiednią ilość kalorii i substancji odżywczych podczas np. nawracającej choroby, można sięgnąć po
dedykowany dla niego Nutridrink. Zawartość preparatu odżywczego pozwoli w codziennym żywieniu uzupełnić zapotrzebowanie na
białko i energię. Optymalna kompozycja składników przyda się także w okresie rekonwalescencji.

Specjalistyczny koktajl białkowy będący dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego ma łatwą do
spożycia postać płynną i nie zawiera laktozy oraz glutenu. Znajdują się w nim za to elektrolity, witaminy i pierwiastki śladowe. Ponadto
preparat odżywczy wzbogacony jest także o wyjątkową mieszaninę 6 rodzajów błonnika, dzięki czemu reguluje funkcjonowanie
przewodu pokarmowego.

Żywienie specjalistyczne jest integralną częścią procesu leczenia. Zastosowany w jego ramach produkt wspiera małych pacjentów w
szybszym powrocie do zdrowia oraz poprawie rokowań.

Nutridrink dla dzieci — właściwości i zastosowanie

Ze względu na wysoką zawartość białka koktajl Nutridrink dla dzieci pomocny będzie np.:
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podczas infekcji
przy braku apetytu w chorobach – w tym antybiotykoterapii, biegunkach, zaparciach, bólach gardła, zaparciach itp.,
przed i po operacjach oraz w okresie rekonwalescencji,
przy takich schorzeniach jak m.in.: nowotwory, wrodzone wady serca, dziecięce porażenie mózgowe,
zespół jelita krótkiego, chorobie Leśniowskiego–Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
przy zapaleniu śluzówki jelita po chemio- i radioterapii.

Wysokoenergetyczny preparat odżywczy nadaje się także do zastosowania w czasie przewlekłej choroby płuc, astmie oraz przy urazach,
oparzeniach i trudno gojących się ranach. Przed podaniem warto go lekko schłodzić oraz dobrze wstrząsnąć.

Spożycie koktajlu białkowego powinno być skonsultowane z lekarzem lub dietetykiem. Nutridrink dla dzieci może stanowić uzupełnienie
diety w żywieniu specjalistycznym w następującej formie:

dodatku do tradycyjnych posiłków – 1-3 butelki na dobę, jako jedyne źródło pożywienia – wówczas zalecane jest 4-6 opakowań
dziennie podczas okresu, w jakim mały pacjent wymaga wsparcia żywieniowego.

Białkowego preparatu odżywczego nie należy podawać pacjentom, którzy wymagają diety bezresztkowej oraz z galaktozemią. Nie
nadaje się również do stosowania pozajelitowego. Ze względu na zawartość błonnika środek dietetyczny należy ostrożnie podawać w
ilości większej niż 4 butelki koktajlu na dobę najmłodszym dzieciom.

Białkowy Nutridrink przechowuje się w suchym i chłodnym miejscu, a po otwarciu w lodówce, w zamkniętej butelce, maksymalnie do 24
godzin.
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