
Διατροφικές  Aνά 100g  Ανά 100 ml
πληροφορίες    (30,4g σκόνης)
Ενέργεια Kj 2065 630
 Kcal 492 150
Πρωτεΐνη (9%Ε) g 11,1 3,4
Yδατάνθρακες (50%Ε) g 61,3 18,6 
Σάκχαρα g 14,6 4,4
Λακτόζη g <0,10 0,03
Λίπη (41% Ε) g 22,6 6,9
Kορεσμένα g 5,7 1,7
Μονοακόρεστα g 13,6 4,1
Πολυακόρεστα g 3,3 1,0
Εδώδιμες Ίνες g 0 0
Άλας g 0,56 0,17
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία
Na mg 222 67
K mg 493 150
CI mg 333 101
Ca mg 277 84
P mg 244 74
Mg mg 51 16
Fe mg 4,9 1,5
Zn mg 5,0 1,5
Cu μg 0,44 0,14
Mn μg 749 228
F μg 323 98
Mo μg 32 9,9
Se μg 17 5,2
Cr μg 17 5,2
I μg 49 15
Βιταμίνες
Bιτ. Α μg 225 68
Βιτ. D3 μg 5,4 1,7
Bιτ. Ε mg (α – TE) 6,5 2,0
Βιτ. Κ μg 22 6,6 
Θειαμίνη (Β1) μg 762 232
Ριβοφλαβίνη (Β2) μg 799 243
Νιασίνη (Β3) mg NE 8,0 2,4 
Παντοθενικό Οξύ (Β5) μg 1656 503
Βιτ. Β6 μg 596 181
Φυλλικό οξύ μg 87 27
Βιτ. Β12 μg 0,86 0,26
Βιοτίνη μg 17 5,2
Βιτ. C mg 58 17 
Λοιπά
L- Kαρνιτίνη mg 9,9 3,0
Χολίνη mg 99 30
Ταυρίνη mg 36 11 

* Συνηθισμένη διάλυση: (30,4 g σκόνης ανά 100 ml έτοιμης τροφής)
1 μεζούρα= 6,1 g σκόνης

NUTRINIDRINK POWDER βανίλια
Θρεπτικά πλήρες υπερθερµιδικό συμπλήρωμα σε µορφή milkshake  µε γεύση βανίλια για παιδιά 
άνω του ενός έτους. Tρόφιµο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διατροφική διαχείριση 
ασθενειών σχετιζόμενες με δυσθρεψία και μειωμένη ανάπτυξη. Ελεύθερο γλουτένης και 
εδώδιμων ινών και κλινικά ελεύθερο λακτόζης.

Σηµαντική Σηµείωση: ΓΙΑ ΕΝΤEΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ. Χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. 
Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή σίτισης για παιδιά άνω του έτους. 

Ακατάλληλο για βρέφη και ασθενείς με γαλακτοζαιμία.

Οδηγίες Χρήσης: Πλύνετε τα χέρια σας,  χρησιμοποιήστε καθαρά σκεύη και βεβαιωθείτε ότι το 
καπάκι της συσκευασίας είναι καθαρό.  Για την παρασκευή 200ml σίτισης, βάλτε 150ml κρύο 
νερό σε ένα ποτήρι και προσθέστε σταδιακά 10 κοφτές µεζούρες (61γρ.) Nutrini Drink Powder 
ενώ ανακατεύετε µέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη. Χρησιµοποιείστε µόνο τη µεζούρα που 
παρέχεται στη συσκευασία. Χρησιµοποιήστε την παρασκευασµένη τροφή εντός 2 ωρών. Πάντα 
πετάτε τυχόν υπολειπόµενη τροφή. Εφόσον η σίτιση παρασκευάζεται εκ των προτέρων, µπορεί 
να καλυφθεί µε καπάκι και να φυλαχθεί εντός ψυγείου έως 24 ώρες. 

Οδηγίες Αποθήκευσης: Διατηρείται σε ξηρό και δροσερό μέρος (<25 °C). Να μη ψύχεται. 
Αφότου ανοιχτεί, επανασφραγίστε τη συσκευασία και καταναλώστε εντός ενός μήνα. 

Δοσολογία: καθορίζεται αποκλειστικά από ιατρό ή διαιτολόγο.

Συστατικά: Μαλτοδεξτρίνη, φυτικά έλαια, καζεΐνη (από γάλα), σακχαρόζη, τρικιτρικό κάλιο, 
χλωριούχο νάτριο, όξινο διφωσφορικό κάλιο, όξινο φωσφορικό µαγνήσιο, ανθρακικό ασβέστιο, 
λεκιθίνη σόγιας, γεύση βανίλιας, χολίνη, χλώριο, L-ασκορβικό νάτριο, ταυρίνη, L-ασκορβικό οξύ, 
θειϊκός σίδηρος, θειϊκός ψευδάργυρος, L-καρνιτίνη, νικοτιναµίδιο, D-βιοτίνη, θειϊκό µαγγάνιο, 
D-παντοθενικό ασβέστιο, θειϊκός χαλκός, πτεροϋλογλουταµινικό οξύ, υδροχλωρική θειαµίνη, 
ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, φθοριούχο νάτριο, κυανοκοβαλαµίνη, παλµιτική 
ρετινόλη, οξική DL-α τοκοφερόλη, DL-alpha τοκοφερόλη, χοληκαλσιφερόλη, χλωριούχο χρώµιο, 
µολυβδαινικό νάτριο, ιωδιούχο κάλιο, σεληνιώδες νάτριο, φυτοµεναδιόνη.

Παράγεται στην ΕΕ.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Numil Hellas Α.Ε., Παράδροµος Εθν. Οδού Αθηνών-Λαµίας 
& Καλαµάτας 2, Κηφισιά. Τηλ.: 210 6248547 
Γραµµή Φροντίδας: 8001168600 χωρίς χρέωση. www.nutricia-medical.gr

Παράγεται σε προστατευμένη ατμόσφαιρα.

Ανάλωση έως: βλέπε το κάτω µέρος της συσκευασίας.

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 47813/04-07-2012



Strawberry flavour
Γεύση Φράουλα

Strawberry flavour / Γεύση Φράουλα
Διατροφικές πληροφορίες ανά 100ml
Ενέργεια 640 kJ
 153 kcal
Λίπη (40%Ε)  6,8 g
εκ των οποίων
- Κορεσμένα  0,7 g
Υδατάνθρακες (49%Ε)  18,8 g
εκ των οποίων
- Σάκχαρα 7,4 g
- Λακτόζη <0,025 g
Εδώδιμες Ίνες (2%Ε) 1,5 g
Πρωτεΐνη (9%Ε) 3,3 g
Άλας 0,17g 
Βιταμίνες
Βιτ. Α 61 μg
Βιτ. D 1,5 μg
Βιτ. Ε 1,9 mg (α-ΤΕ/ΕΤ)
Bιτ. K 6,0 μg
Θειαμίνη 0,23 mg
Ριβοφλαβίνη 0,24 mg
Νιασίνη (1,65 mg NE/EN) 0,88 mg
Παντοθενικό Οξύ 0,50 mg
Βιτ. Β6 0,18 mg
Φυλλικό οξύ 23 μg
Βιτ. Β12 0,26 μg
Βιοτίνη 6,0 μg
Βιτ. C 15 mg

Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία 
Na 67mg
K 140mg
Cl 100mg
Ca 84 mg
P 75mg
PO₄ 220mg
Mg (0,7mmol) 17 mg
Fe 1,5 mg
Zn 1,5 mg
Cu 0,135 mg
Mn 0,23 mg
F 0,11 mg
Mo 6,0 μg
Se 4,5 μg
Cr 5,3 μg
I 15 μg
Λοιπά 
Καροτενοειδή 0,15 mg
L-Καρνιτίνη 3 mg
Χολίνη 30 mg
Ταυρίνη 11 mg
Ωσμωτικότητα 440 mOsmol/l

Παρασκευάζεται στην Ε.Ε.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: 
Numil Hellas A.E., 
Παράδροµος 17 χλµ Εθν. Οδού 
Αθηνών Λαµίας & 
Καλαµάτας 2, 14564 Κηφισιά 
Τηλ 2106248547 

Γραµµή φροντίδας 
8001168600 χωρίς χρέωση 
www.nutricia-medical.gr

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 
22749/26/03/2009 

Ανάλωση έως:  
Βλέπε  το  πλαϊνό της συσκευασίας.

NUTRINIDRINK MF. Υψηλής ενέργειας, διατροφικά πλήρες 
συμπλή- ρωμα, με εδώδιμες ίνες, για παιδιά άνω του 1 έτους. 
Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διατροφική 

διαχείριση της δυσθρεψίας σχετι- ζόμενης με ασθένεια και της 
υπολειπόμενης ανάπτυξης. Περιέχει ένα μίγμα από 6 διαφορετικές 
διαιτητικές  ίνες.  Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Το προϊόν 
συσκευάζεται σε προστατευμένη ατμόσφαιρα. Αποστειρωμένο με UHT. 
Διατίθεται σε 3 γεύσεις: Βανίλια, Σοκολάτα και Φράουλα. 

Σημαντική Σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Χορηγείται υπό 
ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής 
για παιδιά άνω του 1 έτους. Λόγω της περιεκτικότητας σε 
εδώδιμες ίνες, η κατανάλωση άνω των 4 φιάλων ημερησίως 
πρέπει να γίνεται με προσοχή σε μικρά παιδιά. Ακατάλληλο για 
ασθενείς με γαλακτοζαιμία.

Οδηγίες χρήσης: Αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. 
Έτοιμο προς χρήση. Ανακι- νήστε καλά πριν τη χρήση. Σερβίρεται 
καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας κλείστε το 
μπουκάλι και διατηρήστε στο ψυγείο έως 24 ώρες. Εάν καταναλώνεται 
απ’ ευθείας από το μπουκάλι τυχόν υπόλειμμα πρέπει να πετιέται. 
Δοσολογία: Θα πρέπει να καθορίζεται από ιατρό ή διαιτολόγο. 
Συστατικά: Νερό, µαλτοδεξτρίνη, σιρόπι γλυκόζης, φυτικά έλαια 
(κραµβέλαιο, ηλιέλαιο), καζεϊνική πρωτεΐνη γάλακτος (αγελάδος), 
σάκχαρα, εδώδιµες ίνες (ινουλίνη, ολιγοφρουκτόζη, ανθεκτικό άµυλο, 
πολυσακχαρίτες σόγιας, αραβικό κόµµι, κυττα- ρίνη), γαλακτωµ
ατοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), κιτρικό κάλιο, άρωμα [βανίλια (περιέχει 
γάλα) ή κακάο ή φράουλα (περιέχει γάλα)], τριφωσφορικό ασβέστιο, 
χλωριούχο µαγνήσιο, όξινο φωσφορικό κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, 
χλωριούχος χολίνη, καροτενοειδή (περιέχει σόγια) (β-καροτένιο, 
λουτεϊνη, λυκοπένιο από ντοµάτες), L-ασκορβικό νάτριο, χλωριούχο 
κάλιο, υδροξείδιο του καλίου, ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, θειϊκός 
ψευδάρ- γυρος, L-καρνιτίνη, νικοτιναµίδιο, γλυκονικός χαλ- κός, οξική 
ρετινόλη, σεληνιώδες νάτριο, θειϊκό µαγ- γάνιο, χοληκαλσιφερόλη, 
D-βιοτίνη, D-παντοθενικό ασβέστιο, οξική DL-α οξική τοκοφερόλη, 
υδρο- χλωρική θειαµίνη, χλωριούχο χρώµιο, ριβοφλαβίνη, 
υδροχλωρική πυριδοξίνη, πτεροϋλογλουταµινικό οξύ, φθοριούχο 
νάτριο, ιωδιούχο κάλιο, µολυ- βδαινικό νάτριο, κυανοκοβαλαµίνη, 
φυτοµεναδιόνη.
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NUTRINIDRINK MF. Υψηλής ενέργειας, διατροφικά πλήρες 
συμπλή- ρωμα, με εδώδιμες ίνες, για παιδιά άνω του 1 έτους. 
Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διατροφική 

διαχείριση της δυσθρεψίας σχετι- ζόμενης με ασθένεια και της 
υπολειπόμενης ανάπτυξης. Περιέχει ένα μίγμα από 6 διαφορετικές 
διαιτητικές  ίνες.  Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Το προϊόν 
συσκευάζεται σε προστατευμένη ατμόσφαιρα. Αποστειρωμένο με UHT. 
Διατίθεται σε 3 γεύσεις: Βανίλια, Σοκολάτα και Φράουλα. 

Σημαντική Σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Χορηγείται υπό 
ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής 
για παιδιά άνω του 1 έτους. Λόγω της περιεκτικότητας σε 
εδώδιμες ίνες, η κατανάλωση άνω των 4 φιάλων ημερησίως 
πρέπει να γίνεται με προσοχή σε μικρά παιδιά. Ακατάλληλο για 
ασθενείς με γαλακτοζαιμία.

Οδηγίες χρήσης: Αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. 
Έτοιμο προς χρήση. Ανακι- νήστε καλά πριν τη χρήση. Σερβίρεται 
καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας κλείστε το 
μπουκάλι και διατηρήστε στο ψυγείο έως 24 ώρες. Εάν καταναλώνεται 
απ’ ευθείας από το μπουκάλι τυχόν υπόλειμμα πρέπει να πετιέται. 
Δοσολογία: Θα πρέπει να καθορίζεται από ιατρό ή διαιτολόγο. 
Συστατικά: Νερό, µαλτοδεξτρίνη, σιρόπι γλυκόζης, φυτικά έλαια 
(κραµβέλαιο, ηλιέλαιο), καζεϊνική πρωτεΐνη γάλακτος (αγελάδος), 
σάκχαρα, εδώδιµες ίνες (ινουλίνη, ολιγοφρουκτόζη, ανθεκτικό άµυλο, 
πολυσακχαρίτες σόγιας, αραβικό κόµµι, κυττα- ρίνη), γαλακτωµ
ατοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), κιτρικό κάλιο, άρωμα [βανίλια (περιέχει 
γάλα) ή κακάο ή φράουλα (περιέχει γάλα)], τριφωσφορικό ασβέστιο, 
χλωριούχο µαγνήσιο, όξινο φωσφορικό κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, 
χλωριούχος χολίνη, καροτενοειδή (περιέχει σόγια) (β-καροτένιο, 
λουτεϊνη, λυκοπένιο από ντοµάτες), L-ασκορβικό νάτριο, χλωριούχο 
κάλιο, υδροξείδιο του καλίου, ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, θειϊκός 
ψευδάρ- γυρος, L-καρνιτίνη, νικοτιναµίδιο, γλυκονικός χαλ- κός, οξική 
ρετινόλη, σεληνιώδες νάτριο, θειϊκό µαγ- γάνιο, χοληκαλσιφερόλη, 
D-βιοτίνη, D-παντοθενικό ασβέστιο, οξική DL-α οξική τοκοφερόλη, 
υδρο- χλωρική θειαµίνη, χλωριούχο χρώµιο, ριβοφλαβίνη, 
υδροχλωρική πυριδοξίνη, πτεροϋλογλουταµινικό οξύ, φθοριούχο 
νάτριο, ιωδιούχο κάλιο, µολυ- βδαινικό νάτριο, κυανοκοβαλαµίνη, 
φυτοµεναδιόνη.
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Παρασκευάζεται στην Ε.Ε.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: 
Numil Hellas A.E., 
Παράδροµος 17 χλµ Εθν. Οδού 
Αθηνών Λαµίας & 
Καλαµάτας 2, 14564 Κηφισιά 
Τηλ 2106248547 

Γραµµή φροντίδας 
8001168600 χωρίς χρέωση 
www.nutricia-medical.gr

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 
22749/26/03/2009 

Ανάλωση έως:  
Βλέπε  το  πλαϊνό της συσκευασίας.

Chocolate flavour / Γεύση Σοκολάτα

Chocolate flavour
Γεύση Σοκολάτα

Διατροφικές πληροφορίες ανά 100ml
Ενέργεια 640 kJ
 153 kcal
Λίπη (40%Ε)  6,8 g
εκ των οποίων
- Κορεσμένα  0,7 g
Υδατάνθρακες (49%Ε)  18,8 g
εκ των οποίων
- Σάκχαρα 7,4 g
- Λακτόζη <0,025 g
Εδώδιμες Ίνες (2%Ε) 1,5 g
Πρωτεΐνη (9%Ε) 3,3 g
Άλας 0,16g
Βιταμίνες
Βιτ. Α 61 μg
Βιτ. D 1,5 μg
Βιτ. Ε 1,9 mg (α-ΤΕ/ΕΤ)
Bιτ. K 6,0 μg
Θειαμίνη 0,23 mg
Ριβοφλαβίνη 0,24 mg
Νιασίνη (1,65 mg NE/EN) 0,88 mg
Παντοθενικό Οξύ 0,50 mg
Βιτ. Β6 0,18 mg
Φυλλικό οξύ 23 μg
Βιτ. Β12 0,26 μg
Βιοτίνη 6,0 μg
Βιτ. C 15 mg

Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία 
Na 65mg
K 153mg
Cl 92mg
Ca 84 mg
P 75mg
PO₄ 228mg
Mg (0,7mmol) 17 mg
Fe 1,5 mg
Zn 1,5 mg
Cu 0,135 mg
Mn 0,23 mg
F 0,11 mg
Mo 6,0 μg
Se 4,5 μg
Cr 9,0 μg
I 15 μg
Λοιπά 
Καροτενοειδή 0,15 mg
L-Καρνιτίνη 3 mg
Χολίνη 30 mg
Ταυρίνη 11 mg
Ωσμωτικότητα 440 mOsmol/l



Διατροφικές πληροφορίες ανά 100ml
Ενέργεια 640 kJ
 153 kcal
Λίπη (40%Ε)  6,8 g
εκ των οποίων
- Κορεσμένα  0,7 g
Υδατάνθρακες (49%Ε)  18,8 g
εκ των οποίων
- Σάκχαρα 7,4 g
- Λακτόζη <0,025 g
Εδώδιμες Ίνες (2%Ε) 1,5 g
Πρωτεΐνη (9%Ε) 3,3 g
Άλας 0,17g 
Βιταμίνες
Βιτ. Α 61 μg
Βιτ. D 1,5 μg
Βιτ. Ε 1,9 mg (α-ΤΕ/ΕΤ)
Bιτ. K 6,0 μg
Θειαμίνη 0,23 mg
Ριβοφλαβίνη 0,24 mg
Νιασίνη (1,65 mg NE/EN) 0,88 mg
Παντοθενικό Οξύ 0,50 mg
Βιτ. Β6 0,18 mg
Φυλλικό οξύ 23 μg
Βιτ. Β12 0,26 μg
Βιοτίνη 6,0 μg
Βιτ. C 15 mg

Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία 
Na 67mg
K 140mg
Cl 100mg
Ca 84 mg
P 75mg
PO₄ 220mg
Mg (0,7mmol) 17 mg
Fe 1,5 mg
Zn 1,5 mg
Cu 0,135 mg
Mn 0,23 mg
F 0,11 mg
Mo 6,0 μg
Se 4,5 μg
Cr 5,3 μg
I 15 μg
Λοιπά 
Καροτενοειδή 0,15 mg
L-Καρνιτίνη 3 mg
Χολίνη 30 mg
Ταυρίνη 11 mg
Ωσμωτικότητα 440 mOsmol/l

Παρασκευάζεται στην Ε.Ε.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: 
Numil Hellas A.E., 
Παράδροµος 17 χλµ Εθν. Οδού 
Αθηνών Λαµίας & 
Καλαµάτας 2, 14564 Κηφισιά 
Τηλ 2106248547 

Γραµµή φροντίδας 
8001168600 χωρίς χρέωση 
www.nutricia-medical.gr

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 
22749/26/03/2009 

Ανάλωση έως:  
Βλέπε  το  πλαϊνό της συσκευασίας.

NUTRINIDRINK MF. Υψηλής ενέργειας, διατροφικά πλήρες 
συμπλή- ρωμα, με εδώδιμες ίνες, για παιδιά άνω του 1 έτους. 
Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διατροφική 

διαχείριση της δυσθρεψίας σχετι- ζόμενης με ασθένεια και της 
υπολειπόμενης ανάπτυξης. Περιέχει ένα μίγμα από 6 διαφορετικές 
διαιτητικές  ίνες.  Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Το προϊόν 
συσκευάζεται σε προστατευμένη ατμόσφαιρα. Αποστειρωμένο με UHT. 
Διατίθεται σε 3 γεύσεις: Βανίλια, Σοκολάτα και Φράουλα. 

Σημαντική Σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Χορηγείται υπό 
ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής 
για παιδιά άνω του 1 έτους. Λόγω της περιεκτικότητας σε 
εδώδιμες ίνες, η κατανάλωση άνω των 4 φιάλων ημερησίως 
πρέπει να γίνεται με προσοχή σε μικρά παιδιά. Ακατάλληλο για 
ασθενείς με γαλακτοζαιμία.

Οδηγίες χρήσης: Αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. 
Έτοιμο προς χρήση. Ανακι- νήστε καλά πριν τη χρήση. Σερβίρεται 
καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας κλείστε το 
μπουκάλι και διατηρήστε στο ψυγείο έως 24 ώρες. Εάν καταναλώνεται 
απ’ ευθείας από το μπουκάλι τυχόν υπόλειμμα πρέπει να πετιέται. 
Δοσολογία: Θα πρέπει να καθορίζεται από ιατρό ή διαιτολόγο. 
Συστατικά: Νερό, µαλτοδεξτρίνη, σιρόπι γλυκόζης, φυτικά έλαια 
(κραµβέλαιο, ηλιέλαιο), καζεϊνική πρωτεΐνη γάλακτος (αγελάδος), 
σάκχαρα, εδώδιµες ίνες (ινουλίνη, ολιγοφρουκτόζη, ανθεκτικό άµυλο, 
πολυσακχαρίτες σόγιας, αραβικό κόµµι, κυττα- ρίνη), γαλακτωµ
ατοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), κιτρικό κάλιο, άρωμα [βανίλια (περιέχει 
γάλα) ή κακάο ή φράουλα (περιέχει γάλα)], τριφωσφορικό ασβέστιο, 
χλωριούχο µαγνήσιο, όξινο φωσφορικό κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, 
χλωριούχος χολίνη, καροτενοειδή (περιέχει σόγια) (β-καροτένιο, 
λουτεϊνη, λυκοπένιο από ντοµάτες), L-ασκορβικό νάτριο, χλωριούχο 
κάλιο, υδροξείδιο του καλίου, ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, θειϊκός 
ψευδάρ- γυρος, L-καρνιτίνη, νικοτιναµίδιο, γλυκονικός χαλ- κός, οξική 
ρετινόλη, σεληνιώδες νάτριο, θειϊκό µαγ- γάνιο, χοληκαλσιφερόλη, 
D-βιοτίνη, D-παντοθενικό ασβέστιο, οξική DL-α οξική τοκοφερόλη, 
υδρο- χλωρική θειαµίνη, χλωριούχο χρώµιο, ριβοφλαβίνη, 
υδροχλωρική πυριδοξίνη, πτεροϋλογλουταµινικό οξύ, φθοριούχο 
νάτριο, ιωδιούχο κάλιο, µολυ- βδαινικό νάτριο, κυανοκοβαλαµίνη, 
φυτοµεναδιόνη.
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