Oil. Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Κατάλληλο για τη διατροφική διαχείριση ασθενών με
GR MCT
δυσαπορρόφηση τριγλυκεριδίων μακράς αλύσου (LCT) και με ανάγκες πρόσληψης τριγλυκεριδίων μέσης αλύσου
(MCT). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κετογoνική διαιτα. Μη διατροφικά πλήρες έλαιο με βάση τα (LCT) - χωρίς άρωμα.
Προφυλάξεις: Το έλαιο LCT πρέπει να εισαχθεί σταδιακά στη διατροφή καθώς η απότομη απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων
λίπους μπορεί να προκαλέσει έμετο ή διάρροια. Σημαντική σημείωση: Μόνο για εντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείται υπό
ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον προστατευμένο από το φως. Κρατήστε το προϊόν σε μια
θερμοκρασία μεταξύ 4-25 °C. Αφότου ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί εντός 1 μήνα. Πάντα να επανατοποθετείτε το καπάκι
στο μπουκάλι μετά την χρήση. Προτεινόμενη Δοσολογία: Θα πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από γιατρό ή διαιτολόγο
και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την διατροφική κατάσταση του ασθενή. Συστατικά: Τριγλυκερίδια
μέσης αλύσου (φοινικέλαιο και/ή λάδι καρύδας). Συνιστώμενη
πρόσληψη: Πρέπει να προσδιορίζεται από το γιατρό ή το διαιτολόγο
Διατροφικές Πληροφορίες
Ανά 100ml
και καθορίζεται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την κλινική
Ενέργεια
3515 kJ
κατάσταση του ασθενούς. Οδηγίες χρήσης: Οι ακόλουθες οδηγίες
855 kcal
πρέπει να τηρούνται προσεκτικά για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη
Λίπη (100 Eν%)
95 g
χρήση. Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Πλύνετε πρώτα το σκεύος με
Εκ των οποίων
το οποίο θα καταναλώσετε το προϊόν και προσθέστε την απαιτούμενη
ποσότητα. Καταναλώστε το εντός 24 ωρών σύμφωνα με τις οδηγίες
-Κορεσμένα
95 g
του γιατρού ή του διαιτολόγου.
-LCT
0.1g
0.1% (g/100g FA)
-MCT/TCM
94.9g
Παράγεται στο Ην. Βασίλειο από την SHS International Ltd.
99.9%
(g/100g FA)
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Numil Hellas A.E., Παράδρομος 17ο χλμ
Υδατάνθρακες
0g
Εθν. Οδού Αθηνών- Λαμίας & Καλαμάτας 2, 14564 Ν.Κηφισιά,
Εκ των οποίων
Τηλ.: 210-6248547
Γραμμή Φροντίδας 8001168600 χωρίς χρέωση
-Σάκχαρα
0g
www.nutricia-medical.gr
Εδώδιμες ίνες
0g
Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 13350/94 - 6/4/1995
Πρωτεΐνη
0g
Ανάλωση έως: Βλέπε συσκευασία.
Άλας
0g
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