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NutriKid Multi Fibre 200 ml czekoladowy
 

cena: 10,19 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu
 

NutriKid Multi Fibre o smaku czekoladowym 200 ml
 
NutriKid Multi Fibre jest produktem wysokoenergetycznym, kompletnym pod wzgl?dem od?ywczym,
zawieraj?cym b?onnik, przeznaczonym dla dzieci w wieku powy?ej 1. roku ?ycia. ?ywno?? specjalnego
przeznaczenia medycznego. Do post?powania dietetycznego w niedo?ywieniu zwi?zanym z chorob? i
zaburzeniach wzrastania.

 Sposób u?ycia:
 Przechowywa? w ch?odnym, suchym miejscu.
Dobrze wstrz?sn?? przed u?yciem.
Produkt gotowy do spo?ycia, przeznaczony do picia.
Najlepiej podawa? sch?odzony.
Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywa? w lodówce, w zamkni?tej butelce, nie d?u?ej ni?
24 godziny. Je?li spo?ywano bezpo?rednio z butelki, niewykorzystan? pozosta?o?? wyrzuci?.

 Dawkowanie:
 Musi by? okre?lone wy??cznie przez lekarza lub dietetyka.
 
Sk?adniki:
 woda, maltodekstryna, syrop glukozowy, oleje ro?linne (olej rzepakowy, olej s?onecznikowy), bia?ko mleka
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krowiego - kazeinian, cukier, b?onnik pokarmowy (inulina, oligofruktoza, skrobia oporna na trawienie,
polisacharydy sojowe, guma arabska, celuloza), kakao, emulgator (lecytyna sojowa), cytrynian potasu,
fosforan wapnia, chlorek magnezu, aromat, wodorofosforan dipotasu, chlorek wapnia, chlorek choliny,
karotenoidy - zawieraj? soj? (beta-karoten, luteina, oleo?ywica likopenowa z pomidorów), L-askorbinian sodu,
chlorek potasu, wodorotlenek potasu, tauryna, mleczan ?elaza(II), siarczan cynku, L-karnityna, nikotynamid,
glukonian miedzi(II), octan retinylu, selenian(IV) sodu, siarczan manganu, cholekalcyferol, D-biotyna, D-
pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, chlorowodorek tiaminy, chlorek chromu(III), ryboflawina,
chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, fluorek sodu, jodek potasu, molibdenian(VI)
sodu, cyjanokobalamina, fitomenadion.
 
 
 

Warto?? od?ywcza 100 ml:  
Warto?? energetyczna 640 kJ

153 kcal
T?uszcz (40 En%)
w tym
- Kwasy nasycone

6,8 g

0,7 g
W?glowodany (49 En%)
w tym
- Cukry
- Laktoza

18,8 g

7,4 g
< 0,025 g

B?onnik (2 En%) 1,5 g
Bia?ko (9 En%) 3,3 g
Sól 0,16 g
Witaminy  
Wit. A 61 µg
Wit. D 1,5 µg
Wit. E 1,9 mg (?-ET/TE)
Wit. K 6,0 µg
Tiamina 0,23 mg
Ryboflawina 0,24 mg
Niacyna (1,65 mg EN/NE) 0,88 mg
Kwas pantotenowy 0,50 mg
Wit. B6 0,18 mg
Kwas foliowy 23 µg
Wit. B12 0,26 µg
Biotyna 6,0 µg
Wit. C 15 mg
Sk?adniki mineralne i pierwiastki ?ladowe  
Na 65 mg
K 153 mg
Cl 92 mg
Ca 84 mg
P 75 mg
Mg 17 mg
Fe 1,5 mg
Zn 1,5 mg
Cu 0,135 mg
Mn 0,23 mg
F 0,11 mg
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Mo 6,0 µg
Se 4,5 µg
Cr 9,0 µg
I 15 µg
Inne  
Karotenoidy 0,15 mg
L-karnityna 3 mg
Cholina 30 mg
Tauryna 11 mg
Osmolarno?? 440 mOsmol/l

 

 Produkt bezglutenowy. Nie zawiera laktozy.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Sterylizowany UHT.

 Wa?ne informacje:
 Ostrze?enie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Stosowa? pod nadzorem lekarza.
Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne ?ród?o po?ywienia u dzieci w wieku powy?ej 1. roku ?ycia. Ze
wzgl?du na zawarto?? b?onnika, dawk? wi?ksz? ni? 4 butelki na dob? nale?y stosowa? ostro?nie u m?odszych
dzieci.
Nie stosowa? u pacjentów z galaktozemi?.
 
 Wyprodukowano przez:
 N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holandia
 NUTRICIA Polska Sp. z o.o. | ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

NutriKid Multi Fibre to ?ywno?? specjalnego przeznaczenia medycznego. Do post?powania dietetycznego w
niedo?ywieniu zwi?zanym z chorob? i zaburzeniach wzrastania. Stosowa? pod nadzorem lekarza.
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