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Ketocal 2,5:1 liquid - Az MCT (közepes szénláncú zsírsav) alapú ketogén-diéta támogatására
Vanília ízű, 2.5:1 zsír:szénhidrát és fehérje arányú, hozzáadott rosttal, hosszú láncú többszörösen telítettlen zsírsavakat (LCP),  

közepes láncú triglicerideket (MCT) és dokozahexaénsavat (DHA) tartalmazó fogyasztásra kész, speciális élelmiszer.

A KetoCal 2,5:1 liquid kiegyensúlyozott 
zsírsav összetétellel rendelkezik

>>  Az energia körülbelül 20%-a származik az 
MCT zsiradékokból, melyekből nagyobb 
mennyiségű ketontest nyerhető, mint a hosz-
szú szénláncú zsiradékokból5 

>>  Kiegyensúlyozott a zsírsavak mennyisége, 
mely támogatja a vérzsírok megfelelő szinten 
tartását1,2,3

>>  Emelt mennyiségű PUFA tartalom, mely limitálja a telített zsírok mennyi-
ségét1,2,3

>>  DHA tartalom, mely bizonyítottan pótlásra szorul terápiarezisztens epilep-
sziás gyermekek esetén4

>>  DHA tartalom, melynek pozitív hatása van a rohamszámcsökkentésre is4

Indikációk:
Terápiarezisztens epilepszia és egyéb olyan megbetegedések, ahol a ketogén-diéta javasolt

A közepesen hosszú szénláncú zsírsavak (MCT) könnyebben szívódnak fel és 
jobban elősegítik a ketontestek képződését5, mint a hagyományos „étrendi” 

zsírok, valamint rohamszám csökkentő hatása klinikailag bizonyított6

A KetoCal 2,5:1 liquid rosttartalma támogatja a bélrendszer meg-
felelő működését8,9,10

>>  A ketogén-diéta alatt előfordulhatnak különböző gasztrointesztinális 
problémák, hiszen a táplálkozás rosthiányos lehet. Ez a probléma a diétát 
tartók ¾-t érintheti7

>>  A KetoCal 2,5:1 liquid tartalmazza a Nutricia által megalkotott rost-
keveréket (MF6), mely támogatja a napi szükséges rost bevitelét és 
a bélrendszer megfelelő működését8,9,10

  MUFA: egyszeresen telítettlen zsírsavak
  PUFA: többszörösen telítettlen zsírsavak
  SFA: az nem  telített zsírsavak
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6 féle rost keveréke – támogatja a napi szükséges rost bevitelét 
és a bélrendszer megfelelő működését8,9,10

>>  A rostkeverék fogyasztása jobb tolerálhatóságot eredményezhet

Élelmi rost Oldható Oldhatatlan
Cellulóz √

Inulin √

Oligofruktóz √

Gumi arábikum √

Rezisztens keményítő √

Szója-poliszacharidok √
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Speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer., kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazható, enterális táplálásra. Kizárólagos táplálásra alkalmas vagy kiegészítő táplálásra 8 éves kor 
felett. Ezen információs anyag egészségügyi szakemberek számára készült. A Numil Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért. A jelen kiadvány elválaszthatatlan 
részét képezi a címkeszöveg.
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A ketontestek nagy mennyiségű 
képződéséhez5

 >>  MCT tartalom

A vérzsírok megfelelő szinten tartása1,2,3

 >>  Kiegyensúlyozott zsírsav tartalom

Az étrendi hiányok pótlására4

 >>  DHA tartalom

A gasztrointesztinális mellékhatások 
elkerüléséhez8,9,10

 >>  6 féle rost keveréke 

Kényelmes használat
 >>  Fogyasztásra kész
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– Az MCT alapú ketogén-diéta támogatására
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Ketocal 2,5:1 
Liquid vanília 

ízű
32x200ml 43 954 Ft 100% 43 654 Ft 300 Ft EÜ 100

52. pont

Szájon 
keresztül 

illetve szonda-
táplálásra

cím?


