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Impact Oral – preparat odżywczy w płynie, smak owoców
tropikalnych, 3 x 237ml KRÓTKA DATA do 2022-02-26
 

Cena: 29,86 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 3 szt.a 237ml

Postać płyn

Producent NESTLE POLSKA S.A.

Rejestracja Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Impact Oral to kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa i wysokoenergetyczna dieta w płynie. Żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów
chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym., np.:
· W sytuacjach stresu metabolicznego (np. urazy)
· Z odleżynami
· Z trudno gojącymi się ranami

Warto stosować Impact Oral, ponieważ:

· To produkt o unikalnym składzie – immunożywienie
· Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, argininę i nukleotydy – to jedyny preparat na rynku, który zawiera wszystkie te trzy składniki

Dostępne smaki:

· Smak waniliowy
· Smak owoców tropikalnych

Produkt powinien być stosowany pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło
pożywienia.

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/impact-oral-preparat-odzywczy-w-plynie-smak-owocow-tropikalnych-3-x-237ml-krotka-data-do-2022-02-26.html
https://www.sekretzdrowia.pl/impact-oral-preparat-odzywczy-w-plynie-smak-owocow-tropikalnych-3-x-237ml-krotka-data-do-2022-02-26.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

Składniki

Woda, sacharoza, maltodekstryna, białka mleka, L-arginina, częściowo hydrolizowana guma guar, olej rybi, składniki mineralne (cytrynian
potasu, cytrynian sodu, fosforan wapnia, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek potasu, fosforan magnezu, cytrynian wapnia,
pirofosforan żelaza (III) , siarczan cynku, glukonian miedzi (II), siarczan manganu, fluorek sodu, jodek potasu, molibdenian (VI) sodu,
selenian sodu (IV), chlorek chromu (III)), trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), olej kukurydziany, regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), emulgatory (E471, lecytyna sojowa), RNA wyekstrahowane z drożdży, dwuwinian choliny, witaminy (C, niacyna, kwas
pantotenowy, E, B6, A, tiamina, ryboflawina, D, K, kwas foliowy, B12, biotyna), stabilizatory (E460, karagen, E466), aromaty,
przeciwutleniacz (E306), barwnik (ekstrakt z papryki, beta-karoten).
Sterylizowany UHT. Produkt bezglutenowy. Produkt bezlaktozowy.

Zalecane spożycie:

3 opakowania dziennie jako uzupełnienie diety przez 7 dni przed operacja. Kontynuować spożycie 4-5 opakowań dziennie przez 7 dni po
operacji w przypadku wystąpienia niedożywienia lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Ważne informacje:

Stosować pod kontrolą lekarza. Do podawania doustnego. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Odpowiedni tylko
dla dorosłych. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nieodpowiedni dla pacjentów z ciężką postacią posocznicy.
Sposób użycia i przechowywania:
Przed użyciem wstrząsnąć. Najlepiej podawać schłodzony. Zamknięte opakowania przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Spożyć zaraz po otwarciu lub niewykorzystaną porcję szczelnie zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin.
Sterylizowany UHT.

Producent:

Nestlé Polska S.A.
Ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

Kontakt:

Centrum Obsługi Konsumenta Nestlé
Infolinia: 801 333 000 cs@pl.nestle.com
Wyprodukowano we Niemczech.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

