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NutriKid truskawka, 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.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NUTRICIA
NUTRIKID MULTI FIBRE
200 ML
SMAK TRUSKAWKOWY

(dziecko w zależności od potrzeb, może wypić nawet 3 butelki dziennie! )

NutriKid Multi Fibre jest unikalnym produktem odżywczym opracowanym specjalnie, by wspierać żywieniowo dzieci w trakcie choroby i
rekonwalescencji.

NutriKid odżywczo kompletna, wzbogacona o błonnik, wysokoenergetyczna i co przystępne - gotowa do spożycia - płynna dieta w
wygodnej butelce o pojemności 200 ml stworzona specjalnie dla dzieci powyżej 1. roku życia. W czasie gdy Twoje dziecko zmaga się z
nawracającą chorobą ma zwiększone zapotrzebowanie na białko i energię. NutriKid pomoże dostarczyć Twojemu dziecku odpowiednią
ilość kalorii i substancji odżywczych.

PRZEZNACZENIE:

NutriKid Multi Fibre 200 ml przeznaczony jest dla dzieci powyżej 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.

WSKAZANIA:

-w trakcie i po infekcji,

-przy braku apetytu w chorobie,
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-przed i po operacjach,

-podczas choroby nowotworowej,

-przy wrodzonych wadach serca,

-przy dziecięcym porażeniu mózgowym,

-przy zespole jelita krótkiego,

-przy chorobie Leśniowskiego–Crohna,

-przy przewlekłej chorobie płuc i astmie,

-przy oparzeniach i trudno gojących się ranach.

SKŁAD:

NutriKid Multi Fibre to dodatkowa porcja energii i białka w przypadku zaburzeń odżywiania w nawracających infekcjach

-Opracowany dla dzieci powyżej 1. roku życia,

-Optymalna kompozycja składników odżywczych, która wspiera odżywianie Twojego dziecka w trakcie choroby i rekonwalescencji,

-Wygodna, mała butelka 200ml,

-Pyszny czekoladowy i truskawkowy smak,

-Nie zawiera laktozy i glutenu.

Kiedy dziecko jest chore zwykle traci apetyt. Jedząc rzadziej i mniej nie przyjmuje odpowiedniej ilości składników odżywczych.
Tymczasem sama choroba powoduje wzrost zapotrzebowania na składniki odżywcze, przede wszystkim na białko.

Właściwie odżywiając dziecko podczas choroby wspomagasz proces zdrowienia. Właśnie dlatego tak ważne jest, żeby w tym czasie
dziecko otrzymywało wszystko, czego potrzebuje jego organizm.

SPOSÓB UŻYCIA:

Właściwe dawkowanie NutriKid Multi Fibre uzależnione jest od aktualnego stanu klinicznego Twojego dziecka i poziomu odżywienia
(czyli od zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze). Dlatego zawsze powinno być ustalane przez specjalistę - lekarza lub
dietetyka.

Standardowo NutriKid Multi Fibre dawkowany jest u dzieci, jako uzupełnienie diety wg poniższego schematu:

Uzupełnienie tradycyjnych posiłków to 1-3 opak. 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.

Wyprodukowano przez: N.V. Nutricia Zoetermeer Holandia, Nutricia Polska Sp. z o.o., Warszawa
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