
cappuccino ízű

Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer, betegséghez 
kapcsolódó malnutríció diétás ellátására diabetes mellitus és 
hiperglikémia esetén. Cukrokkal és édesítőszerekkel. A Dia-
sip egy rostot tartalmazó, tápanyagtartalom szempontjából 
teljes értékű speciális élelmiszer. Gluténmentes. Védőgázas 
csomagolásban.
Fontos figyelmeztetés: Kizárólag enterális táplálásra. Pa-
renterálisan nem alkalmazható. Kizárólag orvosi felügyelet 
mellett alkalmazható. Kizárólagos táplálásra alkalmas. 3 év 
alatti gyermeknek nem adható. 3-6 éves kor közötti alkal-
mazása fokozott figyelmet igényel. Fruktozémiás betegeknél 
nem alkalmazható. Használati utasítás: Száraz, hűvös helyen 
tartandó. Használat előtt alaposan rázza össze. Fogyasztásra 
kész ital lehűtve a legfinomabb. Felnyitás után mindig szo-
rosan zárja vissza és tárolja hűtőszekrényben, maximum 24 
órán keresztül. Védőgázas csomagolásban. Adagolás: Kiegé-
szítésként napi 1-3 palack, kizárólagos tápanyagforrásként 
7-10 palack javasolt, amennyiben az orvos vagy a dietetikus 
másként nem javasolja. Összetevők: ivóvíz, *izomaltulóz, 
élelmi rostok (galakto-oligoszaharidok (tehéntejből), rezisz-
tens dextrin, cellulóz), növényi olajok (repce olaj, naprafor-
gó olaj), keményítő, laktóz (tehéntejből), tehéntej fehérjék, 
szójafehérje izolátum, aroma, savanyúságot szabályozó 
anyagok (citromsav, kálium-hidroxid), halolaj, kálium-citrát, 
kolin-klorid, magnézium-hidroxid, dikálium-hidrogénfoszfát, 
trikalcium-foszfát, kalcium-klorid, nátrium-citrát, színezék (szulfitos-ammóniás karamell), nátrium L-aszkorbát, 
stabilizátor (karragén), vas-laktát, édesítőszerek (aceszulfám K, nátrium-szaharinát), kalcium-karbonát, cink-szulfát, DL-alfa-tokoferil-acetát, karotinoidok (szóját 
tartalmaz) (béta-karotin, lutein, paradicsomból származó likopin oleorezin), réz-glükonát, kalcium D-pantotenát, króm-klorid, mangán-szulfát, nátrium-szelenit, 
tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, nikotinamid, nátrium-molibdát, nátrium-fluorid, retinil-acetát, pteroil-monoglutaminsav, kálium-jodid, D-biotin, 
fitomenadion, kolekalciferol, cianokobalamin. *Izomaltulóz forrása glükóz és fruktóz.

Folsav µg 38,0
B12-vitamin µg 0,55
Biotin µg 6,38
C-vitamin mg 15,0
Ásványi anyagok és nyomelemek
Na mg 50,8
K mg 98,3
CI mg 42,8
Ca mg 53,5
P mg 49,6
Mg mg 22,2
Fe mg 1,65
Zn mg 1,27
Cu mg 0,20
Mn mg 0,33
F mg 0,10
Mo µg 10,0
Se µg 7,50
Cr µg 12,0
I µg 15,7
Egyéb
Karotinoidok mg 0,16
Kolin mg 49,8
Ozmolaritás mOsmol/l 365
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Energia kJ 436
kcal 104

Zsír (32 En%) g 3,8
-amelyből
Telített zsírsavak g 0,44
Szénhidrát (44 En%) g 11,5
-amelyből
Cukrok g 8,4
-laktóz g 3,54
Rost (5 En%) g 2,5
Fehérje (19 En%) g 4,9
Só g 0,13
Vitaminok
A-vitamin µg 79,1
D3-vitamin µg 1,29
E-vitamin mg (α-TE) 2,50
K-vitamin µg 5,52
Tiamin mg 0,40
Riboflavin mg 0,26
Niacin (1,90 mg NE) mg 0,23
Pantoténsav mg 0,91
B6-vitamin mg 0,34

Infóvonal: 
06 80 223 223

Nettó mennyiség 4800 ml (24x200 ml) 
A csomag nem megbontható, darabonként nem eladható.
Minőségét megőrzi: Lásd a csomagolás oldalán.
Tárolás: Száraz, hűvös helyen. Felnyitás után mindig szorosan zárja 
vissza és tárolja hűtőszekrényben, maximum 24 órán keresztül.
Gyártja: N.V. Nutricia Zoetermeer, Hollandia.
Forgalmazza: NUMIL Kft. 1134 Budapest, Váci út 35.

www.nutricia.hu


