
 Nutridrink PlantBased Mangó-passiógyümölcs ízű Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer betegséghez 

kapcsolódó malnutríció diétás ellátására. Tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű. Növényi alapú. 

Tejfehérjementes. Glutén- és laktózmentes. Nettó térfogat: 4x200 ml Fontos figyelmeztetés: kizárólag enterális 

táplálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. Kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazható. Kizárólagos táplálásra 

alkalmas. 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. 3 év feletti gyermekek számára alkalmazása fokozott figyelmet 

igényel, orvos, vagy dietetikus bevonásával. Használati utasítások: száraz, hűvös helyen tartandó. Használat előtt 

alaposan rázza össze. Fogyasztásra kész ital, lehűtve a legfinomabb. Felbontás után mindig szorosan zárja vissza és 

tárolja hűtőszekrényben maximum 24 órán keresztül. Védőgázas csomagolásban. UHT sterilizált. Adagolás: Kiegészítő 

táplálásként 1-3 palack naponta, ami elosztandó 3 részre a nap során, kizárólagos tápanyagforrásként 5-7 palack naponta, 

amennyiben orvos, vagy dietetikus másként nem javasolja.Összetevők: ivóvíz, maltodextrin, glükózszirup, 

izomaltulóz*, borsófehérje-izolátum, növényi olajok (repceolaj, magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, napraforgóolaj), 

szójafehérje izolátum, kalcium-citrát, aromák, emulgeálószer (szójalecitin), kálium-citrát, kálium-klorid, magnézium-

hidrogén-foszfát, nátrium-klorid, kolin-klorid, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), kálium-hidroxid, kalcium-

hidroxid, L-aszkorbinsav, színezék (kurkuma), vas-laktát, cink-szulfát, DL-α-tokoferil acetát, nikotinamid, kalcium-D-

pantotenát, kalcium-hidrogén-foszfát, réz-glükonát, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, riboflavin, nátrium-

fluorid, retinil-acetát, mangán-szulfát, pteroil-monoglutaminsav, nátrium-szelenit, króm-klorid, D-biotin, kálium-jodid, 

fitomenadion, kolekalciferol, cianokobalamin. *Az izomaltulóz glükóz és fruktóz forrás. Átlagos tápérték/100 ml: 

Energia 630 kJ/150 kcal Zsír (35En%)5,8 g, amelyből Telített zsírsavak 0,61g, Szénhidrát (49En%)18,6g, amelyből 

Cukrok 9,4 g, laktóz 0 g, Rost (0,1En%) 0,05g, Fehérje (16En%) 6,0 g, Só 0,25 g, Vitaminok: A-vitamin 93,8 µg, D3-

vitamin 2,69 µg, E-vitamin 2,45 mg α-TE, α-tokoferol 2,88 mg, K-vitamin 8,75 µg, Tiamin 0,15mg, Riboflavin 0,20mg, 

Niacin 1,00 mg, Niacin (triptofánt tart.) 2,13mg NE, Pantoténsav 0,95 mg, B6-vitamin 0,21mg, Folsav 41,3 µg, B12-

vitamin 0,50 µg, Biotin 6,40 µg, C-vitamin 13,8 mg  Ásványi anyagok és nyomelemek: Nátrium 101mg, Kálium 222 

mg, Klorid 155  mg, Kalcium 125 mg, Foszfor 77,0 mg, Foszfát 236 mg, Magnézium 17,5 mg, Vas 2,07 mg, cink 1,43 

mg, Réz 0,20 mg, Mangán 0,15mg, Fluór 0,17 mg, Molibdén 15,8 µg, Szelén 8,75 µg, Króm 4,38 µg, Jód 18,7 µg Egyéb: 

Kolin 50 mg Ozmolaritás: 617 mOsmol/l Min. megőrzi: a csomagoláson feltüntetett időpontig Gyártja: N.V. Nutricia, 

Zoetermeer, Hollandia Forgalmazó: Danone Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. Infóvonal: 0680/223223 www.nutricia.hu 
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