
Nettó térfogat: 500 ml
Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer. 
Beteg séghez kapcsolódó malnutríció diétás ellátására. 
Magas energiatartalmú, tápanyagtartalom szempont-
jából teljes értékű, fogyasztásra kész, rostot tartalma-
zó, szondatáplálásra alkalmas speciális élelmiszer 1-6 
éves kor közötti vagy 8-20 kg testtömegű gyermekek 
részére. Glutén- és laktózmentes. Allergének: tejet, 
szóját, halat tartalmaz. Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Védőgázas csomagolásban. UHT sterilizált.

Fontos figyelmeztetés: Kizárólag enterális táp-
lálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. Csak 
orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Kizárólagos 
táplálásra alkalmas. 

Ellenjavallatok: Csecsemőknek nem adható. Ga-
laktozémiában vagy rostmentes diéta esetén nem 
adható.

Használati utasítás: Használat előtt ellenőrizze a 
csomagolást és alaposan rázza fel. Ne hígítsa és ne 
adjon gyógyszert a speciális élelmiszerhez. Száraz, 
hűvös helyen tartandó. Adagolás szobahőmérsék-
leten. Felbontás után a visszazárt palackot tárolja 
hűtőszekrényben maximum 24 órán keresztül. 

Összetevők: Víz, maltodextrin, növényi olajok 
(repce olaj, napraforgóolaj), nátrium-kazeinát (te-
héntejből), savófehérje-koncentrátum (tehéntejből), 
élelmi rostok (szója-poliszacharidok, rezisztens ke-
ményítő, inulin, gumiarábikum, cellulóz, oligofruk-
tóz), halolaj, emulgeálószer (szójalecitin), trikalci-
um-foszfát, kálium-klorid, savanyúságot szabályozó 
anyag (citromsav), nátrium-klorid, dikálium-hidro-
gén-foszfát, kálium citrát, karotinoidok [szóját tar-
talmaz (β-karotin, lutein, paradicsomból származó 
likopin-oleorezin)], kolin-klorid, nátrium-L-aszkor-
bát, kálium hidroxid, magnézium-hidroxid, kalcium 
hidroxid, taurin, vas-laktát, cink-szulfát, L-karnitin, 
retinil-acetát, réz-glükonát, DL-α-tokoferil-acetát, 
nátrium-szelenit, nikotinamid, mangán-szulfát, ko-
lekalciferol, D-biotin, kalcium-D-pantotenát, tiamin- 

hidroklorid, riboflavin, piridoxin hidroklorid, pte-
roil-monoglutaminsav, króm-klorid, kálium-jodid, 
nátrium fluorid, cianokobalamin, nátrium-molibdát, 
fitomenadion.

Átlagos tápérték 100 ml-ben: energia 150 kcal 
(630 kJ); zsír 6,6 g, amelyből telített zsírsavak 
0,8  g, ebből MCT 0 g, egyszeresen telítetlen 
zsírsavak 3,9 g, többszörösen telítetlen zsírsa-
vak 2 g, DHA (dokozahexaénsav) 53,1 mg, EPA 
(eikozapentaénsav) 12,6 mg, zsírból származó 
energia aránya: 40%; szénhidrát 18,2 g, amely-
ből poliszacharidok 17,1 g, cukrok 1,1 g, laktóz 
<0,025 g, szénhidrátból származó energia arány: 
49%; élelmi rost: 0,8 g, vízoldható rost 0,4 g, víz-
oldhatatlan rost 0,4  g, rostból származó energia 
aránya: 1%; fehérje 4 g, nitrogén 0,7 g, fehér-
jéből származó energia aránya: 11%; só 0,23 g; 
A-vitamin 61 µg,  D3-vitamin 1,5  µg, E-vitamin  
1,9 mg (α-TE), K-vita min 6,0  µg, tiamin 0,23 mg, 
riboflavin 0,24 mg, niacin 0,68  mg (1,7  mg NE), 
pantoténsav 0,5 mg, B6 vitamin 0,18 mg, folsav 
23 µg, B12-vitamin 0,27 µg, biotin 6,0 µg, C-vita-
min 15 mg; nátrium 90 mg (3,9 mmol), kálium 
165 mg (4,2 mmol), klorid 143 mg (4,0 mmol), 
kalcium 90 mg (2,2 mmol), foszfor 75  mg 
(2,4 mmol), foszfát 230 mg (2,4 mmol), magnézi-
um 17 mg (0,7 mmol), vas 1,5 mg, cink 1,5 mg, 
réz 0,12 mg, mangán 0,23  mg, fluorid 0,11  mg, 
molibdén 6,0 µg, szelén 4,5 µg, króm 5,3 µg, jód 
15  µg, karotinoidok 0,15  mg, L-karnitin 3,0 mg, 
kolin 30 mg, taurin 11 mg, víz 77 ml, ozmolaritás 
315 mOsmol/l, ozmo lalitás 405 mOsmol/kg H2O.

Előállítja: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Hollandia.

Forgalmazza: Numil Kft. 1134 Budapest, Váci út 35.

Infóvonal: 06 80 223 223

Minőségét megőrzi: a palack oldalán jelzett idő-
pontig

HU632183/20/01/2021


