
 

PRODUKT 

• wysokobiałkowy 

• wysokoenergetyczny 

• zawierający kwasy tłuszczowe Omega-3 

• o wysokiej zawartości witaminy D 

• bezglutenowy 

 

PRZEZNACZENIE 

 

Do postępowania dietetycznego u pacjentów z chorobą nowotworową z niedożywieniem lub 
ryzykiem niedożywienia z nią związanym.  
 
Przeznaczony do wsparcia żywieniowego: 
 

• jako przygotowanie do chemio- i radioterapii 

• w trakcie i po zakończeniu chemio- i radioterapii 

• w okresie okołooperacyjnym  
 
Szczególnie dla pacjentów onkologicznych o największym ryzyku rozwoju niedożywienia czyli z 
nowotworami: głowy i szyi, płuca, jelita grubego, żołądka i trzustki.  

 
STOSOWANIE 

1 – 2 butelki na dobę przez minimum 14 dni  

DODATKOWE INFORMACJE 

• dostępny w 2 smakach: rześki smak truskawkowo-malinowy oraz rześki smak mango-

brzoskwinia  

WAŻNE INFORMACJE  

• Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego u 

pacjentów z chorobą nowotworową z niedożywieniem lub ryzykiem niedożywienia z nią 

związanym.  

• Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego  

• Do stosowania pod nadzorem lekarza 

• Produkt nieodpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia 

• Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat 

• Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 6-10 lat 

• Monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan nawodnienia pacjenta 

 

 



INFORMACJA O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ DLA NUTRIDRINK PROTEIN OMEGA 3 RZEŚKI SMAK 

TRUSKAWKOWO-MALINOWY 

Wartość odżywcza w 100 ml 

Wartość energetyczna 1029 kJ/245 kcal 
Tłuszcz (35 En%) 9,6 g 
w tym 
- Kwasy nasycone 2,2 g 
- Wielonienasycone 3,5 g 
-- Kwas eikozapentaenowy (EPA) 880 mg 
(9,99 g / 100 g kwasów tłuszczowych) 
-- Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 585 mg 
(6,64 g / 100 g kwasów tłuszczowych) 
Węglowodany (41 En%) 25,1 g 
w tym 
- Cukry 13,4 g 
-- Laktoza <0,35 g 
Błonnik (0 En%) 0 g 
Białko (24 En%) 14,6 g 
Sól 0,1 g 
Witaminy 
Witamina A 232 μg 
Witamina D 7,85 μg 
Witamina E 4,09 mg (α-TE) 
Witamina K 14,0 μg 
Tiamina 0,24 mg 
Ryboflawina 0,50 mg 
Niacyna (4,23 mg NE) 0,77 mg 

Kwas pantotenowy 1,55 mg 
Witamina B6 0,51 mg 
Kwas foliowy 35,4 μg 
Witamina B12 1,04 μg 
Biotyna 10,6 μg 
Witamina C 31,4 mg 
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe 
Sód 39,1 mg 
Potas 98,0 mg 
Chlorek 46,8 mg 
Wapń 336 mg 
Fosfor 287 mg 
Magnez 54,0 mg 
Żelazo 2,37 mg 
Cynk 2,30 mg 
Miedź 0,34 mg 
Mangan 0,24 mg 
Fluorek 0,25 mg 
Molibden 14,7 μg 
Selen 13,4 μg 
Chrom 8,48 μg 
Jod 30,5 μg 



Inne 
Cholina 99,0 mg 
Osmolalność 570 mOsmol/l 

 

OPAKOWANIE 

Butelka: 125 ml 

Opakowanie jednostkowe: 4x125 ml  

 

 


