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Diasip o smaku truskawkowym 4x200ml
 

Cena: 38,00 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Nutrica

Postać płyn

Typ produktu dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów
z cukrzycą i pacjentów z hiperglikemią. Zawiera cukry i substancje słodzące. Diasip jest produktem zawierającym błonnik, kompletnym
pod względem odżywczym.

Sposób użycia:

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia.
Najlepiej podawać schłodzony.
Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Dawkowanie:

Diasip może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia (7-10 butelek na dobę) lub jako uzupełnienie diety (1-3 butelek na dobę), o ile
lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej.

Wartość odżywcza w 100 ml:

Wartość energetyczna - 438 kJ/ 104 kcal
Tłuszcz - 3,8 g, w tym:

kwasy nasycone - 0,44 g
Węglowodany - 11,5 g, w tym:
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cukry - 8,4 g
laktoza - 3,54 g

Błonnik - 2,5 g
Białko - 4,9 g
Sól - 0,13 g

Witaminy:

Witamina A - 79,1 µg
Witamina D - 1,29 µg
Witamina E - 2,5 mg (α-TE/ET)
Witamina K - 5,52 µg
Tiamina - 0,40 mg
Ryboflawina - 0,26 mg
Niacyna - 0,23 mg (1,9 mg NE/EN)
Kwas pantotenowy - 0,91 mg
Witamina B6 - 0,34 mg
Kwas foliowy - 38,0 µg
Witamina B12 - 0,55 µg
Biotyna - 6,38 µg
Witamina C - 15,0 mg

Składniki mineralne i pierwiastki śladowe:

Na - 50,1 mg
K - 99,6 mg
Cl - 42,8 mg
Ca - 53,5 mg
P - 49,6 mg
Mg - 22,2 mg
Fe - 1,65 mg
Zn - 1,27 mg
Cu - 0,2 mg
Mn - 0,33 mg
F - 0,10 mg
Mo - 10 µg
Se - 7,5 µg
Cr - 12 µg
I - 15,7 µg

Inne:

Karotenoidy - 0,16 mg
Cholina - 49,8 mg
Osmolarność - 365 mOsmol/l

Produkt bezglutenowy. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Produkt poddany obróbce UHT.

Ważne informacje:

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Stosować pod nadzorem lekarza.
Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 3-6 lat.
Nie stosować u pacjentów z fruktozemią.
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