
A Nutridrink Max-ot az orvos utasításai szerint kell fogyasztani. 
Kiegészítő táplálás esetén a napi ajánlott mennyiség 1 palack 
(300 ml), amelyet 3 egyenlő részre elosztva (100 ml/alka- 
lom), lassan kortyolva igyon meg a nap folyamán. 

HOGYAN FOGYASSZAM 
A NUTRIDRINK MAX-OT?

NUTRIDRINK MAX SPECIÁLIS - 
GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT - ÉLELMISZER

A Nutridrink Max tájékoztató segíti a betegek tájékoztatását az orvos által felírt termék-
kel kapcsolatban. Ezen tájékoztató kizárólag azon betegeknek adható át, akiknek orvo-
sa Nutridrink Max-ot javasolt/rendelt el. Csak orvosi felügyelet mellett alkalmazható.
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A kisétkezések (tízórai, uzsonna) alkalmával vagy főétkezések 
(reggeli, ebéd, vacsora) kiegészítéseként fogyassza. Felnyitás 
után szorosan visszazárva, hűtőszekrényben tárolja maximum 
24 óráig. 

Kizárólagos táplálás esetén: 2-3 palack naponta, elosztva 6-9 
részre a nap folyamán, amennyiben az orvos vagy a dietetikus 
másként nem javasolja.
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MI A NUTRIDRINK MAX?
A Nutridrink Max egy magas energiatartalmú speciális gyógyászati 
célra szánt élelmiszer, alultáplált betegek számára. Összetételének 
köszönhetően segít az alultáplált szervezet megfelelő tápanyagellá-
tásában.

MIÉRT JAVASOLTA AZ ORVOSOM?
Mert segítségével elkerülhető vagy csökkenthető a nem kívánt fogyás 
mértéke. További tájékoztatásért kérdezze meg kezelőorvosát.

MENNYI IDEIG SZÜKSÉGES A NUTRIDRINK MAX-OT 
FOGYASZTANOM?
A Nutridrink Max alkalmazásánál minden esetben vegye figyelembe 
az orvos ajánlását. Ha testtömeg növelése céljából javasolta orvosa, 
akkor 3, 6, vagy akár több hónapon keresztül is ajánlott lehet a Nutrid-
rink Max rendszeres fogyasztása ahhoz, hogy a kívánt súlyt elérje.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
Kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazható. Kizárólagos táplá-
lásra is alkalmas. 3 év alatti gyermeknek nem adható. 3 és 6 éves 
kor közötti alkalmazása fokozott figyelmet igényel. Galaktozémiában 
szenvedőknek nem adható. Figyelni kell a folyadékbevitelre, hogy  
az megfelelő mértékű legyen.

HOL TUDOM A NUTRIDRINK MAX-OT
MEGVÁSÁROLNI?
Gyógyszertárban, recept nélkül vagy 
orvosi receptre támogatással. A termék 
kartonban kerül értékesítésre. 1 karton-
ban 24db 300ml-es palack található.  
A karton súlya: 7,2 kg. 

Az alábbi ízekben érhető el: 
csokoládé, vanília, eper és mokka.

Ha kérdése merülne fel a Nutridrink Max-al kapcsolatban, kérdezze kezelőorvosát,  
illetve hívja a Nutricia tanácsadó vonalát: 06-80-223-223
E-mail: tanacsadas@nutricia.hu
Forgalmazó: NUMIL Kft., 1134 Budapest, Váci út 35.  |   www.nutridrinkmax.hu
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MAX SPECIÁLIS ÉLELMISZERHEZ


