
KetoCal 2,5:1 Liquid
Az MCT-alapú ketogén-diéta 
támogatására1

Jelen információs anyag kizárólag egészségügyi szakemberek számára készült.  A KetoCal 2,5:1 speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer, terápiarezisztens epilepsziás 8 év 
feletti gyermekek diétás ellátására, valamint olyan megbetegedésekben, ahol a ketogén-diéra javasolt. Orvosi felügyelet mellett alkalmazható. 
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A KetoCal 2,5: 1 Liquid speciális élelmiszer, egy megfelelő választás  
a terápiarezisztens 8 év feletti gyermekek, tizenévesek a felnőttek 
részére, valamint egyéb diagnózisok esetén, ahol ketogén-diéta 
javasolható. Kizárólagos vagy kiegészítő táplálásra egyaránt 
felhasználható. Fogyasztásra kész, elkészítést nem igényel. 
Kényelmes, minimalizálja a további étrendkiegészítők haszná-
latának szükségességét.

A KetoCal 2,5:1 Liquid megbízható pontossággal kiszá-
mított tápanyagaránnyal és tápértékprofillal rendelkezik, 
ezzel is megkönnyítve a diéta mindennapi számításait. 
Mikrotápanyagainak mennyisége az életkor-specifikus 
ajánlásoknak megfelelően lett kialakítva. 

A 2,5:1 arány egy liberálisabb ketogén-diétát feltételez, nagyobb sza-
badságot enged a szénhidrát- és/vagy fehérjebevitelben, ezáltal az alap-
anyagok választéka is nagyobb lesz. Nagyobb adagok készíthetőek, amik 
megkönnyítheti a diéta betartását. KetoCal 2,5:1 liquid magas biológiai 
értékű fehérje tartalommal rendelkezik, ezáltal biztosítható az életkornak 
megfelelő napi fehérje bevitel.
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A KetoCal 2,5:1 Liquid egy teljes értékű speciális élelmiszer, ame-
lyet kifejezetten a ketogén-diéta tápanyagszükségleteinek kielégí-
tésére fejlesztettek ki. Magas zsiradéktartalma megterhelő lehet a 
szervezet számára, ezért hozzáadott L-karnitint tartalmaz, mely 
támogatja a ß-oxidációt, ezáltal a zsiradékok feldolgozását.11; 12

A KetoCal 2.5:1 Liquid hozzáadott MCT-t tartalmaz a ketogén-diéta hatékonysá-
gának javítása érdekében. Az MCT-tartalom elősegíti a gyorsabb ketontestképző-
dést, ezáltal rövidebb idő alatt jön létre a ketózis állapota a szervezetben. Hosszú 
szénláncú többszörösen telítetlen zsírsavtartalma támogatja a központi idegrend-
szer megfelelő fejlődését.13; 14; 15

A ketogén-diéta alatt előfordulhatnak különböző gasztroin-
tesztinális problémák, hiszen a táplálkozás rosthiányos lehet. 
Ez a probléma a diétát tartók 1/3-t érintheti.16 A KetoCal 2,5:1 
Liquid tartalmazza a Nutricia által megalkotott rostkeveré-
ket (MF6), amely vízben oldódó és vízben oldhatatlan rostok 
keveréke. Ezáltal a termék támogathatja a napi szükséges 
rost bevitelét és a bélrendszer megfelelő működését.8,9,10 
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Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer, 8 év feletti terápiarezisztens, epilepsziás gyermekek diétás ellátására. Kizárólag orvosi felügyelet mellett használható. Enterális 
táplálásra. Kiegészítő és kizárólagos táplálásra egyaránt alkalmazható. Jelen kiadvány kizárólag egészségügyi szakemberek számára készült, a Numil Kft. nem vállal semmilyen 
felelősséget annak illetéktelen felhasználásáért. Jelen anyag elválaszthatatlan részét képezi a címkeszöveg. 

* PUPHA törzs, www.neak.gov.hu 2021. 01. 01. 

Speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer, kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazható, enterális táplálásra. Kizárólagos táplálásra alkalmas vagy kiegészítő táplálás-
ra 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 zsírsavtartalom
Az étrendi hiányok pótlására4

 >>  DHA-tartalom
A gasztrointesztinális mellékhatások elkerüléséhez8,9,10

 >>  6 féle rost keveréke 
Kényelmes használat
 >>  Fogyasztásra kész
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