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Resource 2.0, preparat odżywczy, smak czekoladowo-
miętowy, 4 x 200 ml
 

Cena: 26,54 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 but.a 200ml

Postać płyn

Producent NESTLE POLSKA S.A.

Rejestracja Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Resource 2.0 to wysokoenergetyczny, zawierający witaminy i składniki mineralne preparat odżywczy bez błonnika, gotowy do picia.
Przeznaczony do wsparcia żywieniowego pacjentów niedożywionych lub/i z ryzykiem niedożywienia, np.:
z chorobą nowotworową
z brakiem apetytu
z kacheksją nowotworową
w okresie rekonwalescencji
z zaburzeniami żucia i połykania
z anoreksją
z mukowiscydozą
ze schorzeniami związanymi ze starzeniem się organizmu

Produkt ma tak odpowiednio dobrany skład, że może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia lub uzupełnienie codziennej diety.
1 butelka produktu (200 ml) dostarcza 400 kcal oraz 18g białka.
Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3. roku życia.
z chorobą nowotworową
z brakiem apetytu
z kacheksją nowotworową
w okresie rekonwalescencji
z zaburzeniami żucia i połykania
z anoreksją
z mukowiscydozą
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ze schorzeniami związanymi ze starzeniem się organizmu

Produkt ma tak odpowiednio dobrany skład, że może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia lub uzupełnienie codziennej diety.
1 butelka produktu (200 ml) dostarcza 400 kcal oraz 18g białka.
Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3. roku życia.

Resource 2.0 to kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna dieta w płynie. Warto stosować Resource 2.0, ponieważ:
Zwiększa ilość pełnowartościowego białka w diecie (1 opakowanie to 18 g białka)
Zwiększa ilość energii w diecie (1 opakowanie to 400 kcal)
Zapobiega monotonii posiłków (różne smaki)

Przeciwskazania:

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu

Zawiera
białka mleka

Zalecane spożycie

Dzieci
Stosowanie produktu należy skonsultować z lekarzem.
Dorośli Dorośli
Jako uzupełnienie diety: 1-3 butelki na dobę, lub jako jedyne źródło pożywienia: zgodnie z zaleceniem lekarza.

Sposób użycia i przechowywania

Najlepiej podawać schłodzony. Zamknięty produkt przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu niewykorzystaną porcję
zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin. Porcję produktu, która została przelana do innego opakowania należy
szczelnie zamknąć i spożyć w ciągu 6 godzin.
Sterylizowany UHT. Pakowany w atmosferze ochronnej.

Ważna informacja

Stosować pod kontrolą lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania
pozajelitowego. Odpowiedni powyżej 3. roku życia. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Nie dodawać żywności ani leków, jeżeli
produkt jest podawany przez zgłębnik.

Podmiot odpowiedzialny:

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