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Ensure, preparat żywieniowy, smak waniliowy, 400 g
 

Cena: 62,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 g

Producent ABBOTT LABORATORIES B.V

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Ensure, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku waniliowym, dla osób z objawami
niedożywienia oraz u osób, u których istnieje ryzyko niedożywienia. Zawiera pełnowartościowe węglowodany, białko, tłuszcze oraz
komplet witamin i soli mineralnych.

Zastosowanie
Ensure, dla osób z objawami niedożywienia.

Zalecane spożycie
Do przygotowania 250 ml diety, należy do szklanego naczynia wlać 210 ml zimnej, przegotowanej wody. Następnie ciągle mieszając
wsypać powoli 6 miarek (miarka załączona do opakowania) lub 54,1g proszku Ensure. Dokładnie wymieszać aż do całkowitego
rozpuszczenia proszku. 100 ml roztworu przygotowanego zgodnie z powyższą instrukcją dostarcza około 100 kcal. Z jednego
opakowania 380 g można przygotować siedem porcji po 250 ml.

Skład
Zhydrolizowana skrobia kukurydziana, kazeiniany sodu i wapnia (białko mleka), sacharoza, wysokooleinowy olej słonecznikowy; składniki
mineralne: (cytrynian sodu, cytrynian potasu, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek potasu, wodorofosforan potasu, siarczan cynku,
siarczan żelaza, siarczan manganu, siarczan miedzi, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek chromu, selenian sodu), olej sojowy,
izolowane białko sojowe, fruktooligosacharydy (FOS), inulina, izolowane białko mleka, olej canola, substancja smakowo-zapachowa;
witaminy: (chlorek choliny, kwas askorbinowy, przeciwutleniacz palmitynian askorbylu (E304), niacynamid, przeciwutleniacz mieszanina
tokoferoli (E306), pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina,
palmitynian witaminy A, kwas foliowy, ß-karoten, biotyna, filochinon, witamina D3, cyjanokobalamina). Może zawierać: siarczan
magnezu, chlorek sodu, węglan wapnia).

100ml produktu zawiera: Wartość energetyczna 100kcal/420kJ. Białko (14,9 energii) 3,72g; tłuszcze (29,5 energii) 3,27g; w tym:
nasycone kwasy tłuczszowe 0,37; węglowodany (53,6% energii) 13,42g; błonnik (FOS) 1,01g; woda 85g. Składniki mineralne: sód 84mg;
potas 157mg (8%)*; chlorki 105mg (16%)*; wapń 105mg (13%)*; fosfor 55mg (9%)*; magnez 18mg (5%)*; żelazo 0,94mg (4%)*; cynk

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/ensure-preparat-zywieniowy-smak-waniliowy-400-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

1,1mg (11%)*; mangan 0,33mg (17%)*; miedź 67mcg (7%)*; jod 15mcg (10%)*; selen 5,1mcg (9%)*; chrom 5,4mcg (14%)*; molibden
9,8mcg (20%)*. Witaminy: witamina A 109,7mcgRE (13%)*; witamina A (/karoten) 4,7(47)mcgRE(j.m.) (1%)*; witamina D3
1,1(44)mcg(j.m.) (22%)*; witamina E 1,8(2,8)mg--TE(j.m.) (16%)*; witamina K1 7,7mcg (7%)*; witamina C 13mcg (16%)*; kwas foliowy
30mcg (15%)*; witamina B1 0,19mg (17%)*; witamina B2 0,19mg (14%)*; witamina B6 0,23mg (16%)*; witamina B12 0,35mcg (14%)*;
niacyna (równoważnik niacyny) 1,2mg (12%)*; kwas pantotenowy 0,98mg (16%)*; biotyna 4,2mcg; cholina 32mg.
Osmolarność 390mOsm/l.
*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

100g produktu zawiera: Wartość energetyczna 428kcal/1799kJ. Białko (14,9 energii) 15,9g; tłuszcze (29,5 energii) 14g; w tym: nasycone
kwasy tłuczszowe 1,6g; węglowodany (53,6% energii) 57,4g; błonnik (FOS) 4,3g; woda 5g. Składniki mineralne: sód 360mg; potas 670mg
(8%)*; chlorki 450mg (16%)*; wapń 450mg (13%)*; fosfor 235mg (9%)*; magnez 75mg (5%)*; żelazo 4mg (4%)*; cynk 4,7mg (11%)*;
mangan 1,4mg (17%)*; miedź 285mcg (7%)*; jod 64mcg (10%)*; selen 22mcg (9%)*; chrom 23mcg (14%)*; molibden 42mcg (20%)*.
Witaminy: witamina A 470mcgRE (13%)*; witamina A (/karoten) 20(200)mcgRE(j.m.) (1%)*; witamina D3 4,8(190)mcg(j.m.) (22%)*;
witamina E 7,9(11,8)mg-TE(j.m.) (16%)*; witamina K1 33mcg (7%)*; witamina C 54mcg (16%)*; kwas foliowy 130mcg (15%)*; witamina
B1 0,8mg (17%)*; witamina B2 0,8mg (14%)*; witamina B6 1mg (16%)*; witamina B12 1,5mcg (14%)*; niacyna (równoważnik niacyny)
5mg (12%)*; kwas pantotenowy 4,2mg (16%)*; biotyna 18mcg; cholina 136mg.

Przechowywanie

W temperaturze pokojowej (15-25oC).
W suchym miejscu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować w galaktozemii.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Ensure nie jest przeznaczony dla dzieci, jednak lekarz może zalecić jego stosowanie.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
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