
A Nutridrink Max egy magas energia tartalmú, táp- 
anyagtartalom szempontjából teljes értékű speciális 
élelmiszer. Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer 
betegséghez kapcsolódó malnutríció diétás ellátására.
Gluténmentes. Védőgázas csomagolásban. UHT steri-
lizált.
Fontos figyelmeztetés: Kizárólag enterális táplálásra. 
Parenterálisan nem alkalmazható. Kizárólag orvosi fel-
ügyelet mellett alkalmazható. Kizárólagos táplálásra 
alkalmas. 3 év alatti gyermeknek nem adható. 3 és 6 
éves kor közötti alkalmazása fokozott figyelmet igényel. 
A folyadékbevitel monitorozása szükséges a megfelelő 
hidratáltság biztosítása érdekében.
Tárolás, használati utasítás: Száraz, hűvös helyen tar-
tandó. Használat előtt alaposan rázza össze. Fogyasz-
tásra kész ital lehűtve a legfinomabb. Felnyitás után 
mindig szorosan zárja vissza és tárolja hűtőszekrényben, 
maximum 24 órán keresztül.
Adagolás: Kiegészítő táplálásként 1 palack naponta, 
amely elosztandó 3 részre a nap során, kizárólagos táp-
lálásként 2-3 palack naponta, elosztva 6-9 részre a nap 
folyamán, amennyiben az orvos vagy a dietetikus más-
ként nem javasolja.
Összetevők: ivóviz, glükoz-szirup, tehéntej fehérje (mi-
celláris kazein izolátum, tejfehérje-kazeinat), növényi 
olajok (repce olaj, napraforgó olaj), kálium-laktát, emul-
geálószer (szójalecitin), magnézium-hidrogénfoszfát, 
aroma, kolin-klorid, kálium-citrát, színezék (kárminsav), nátrium-citrát, nátrium L-aszkorbát, nátrium-klorid, kálium-klorid, vas-laktát, nikotinamid, 
cink-szulfát, DL-α-tokoferil-acetát, retinil-acetát, réz-glükonát, nátrium-szelenit, mangán-szulfát, kálcium D-pantotenát, króm-klorid, D-biotin, kole-
kalciferol, tiamin-hidroklorid, pteroil-monoglutaminsav, piridoxin-hidroklorid, nátrium-molibdát, riboflavin, nátrium-fluorid, kálium-jodid, fitomena-
dion, cianokobalamin.

Nettó mennyiség 7200 ml (6x4x300 ml) 
A csomag nem megbontható, darabonként nem eladható.
Minoségét megorzi: lásd a csomagolás oldalán (nap, hónap, év). 
Eloállítja: N.V. Nutricia Zoetermeer, Hollandia. 
Forgalmazza: NUMIL Kft. 1134 Budapest, Váci út 35.

eper ízű Magas energiatartalmú 2,4 kcal/ml
 tápanyagtartalom szempontjából

teljes értékű

www.nutricia.hu

Energia kJ 1010
kcal 240

Zsír (35 En%) g 9,3
-amelyből
Telített zsírsavak g 0,9
Szénhidrát (49 En%) g 29,7
-amelyből
Cukrok g 15,0
-laktóz g <0,5
Rost (0 En%) g 0
Fehérje (16 En%) g 9,6
Só g 0,24
Vitaminok
A-vitamin µg 240
D3-vitamin µg 1,8
E-vitamin mg (α-TE) 3,0
K-vitamin µg 13
Tiamin mg 0,40
Riboflavin mg 0,40
Niacin (4,3mg NE) mg 2,2
Pantoténsav mg 1,3
B6-vitamin mg 0,40

Folsav µg 64
B12-vitamin µg 0,7
Biotin µg 9,6
C-vitamin mg 24
Ásványi anyagok és nyomelemek
Nátrium mg 96
Kálium mg 236
Klorid mg 91
Kálcium mg 174
Foszfor mg 174
Magnézium mg 33
Vas mg 3,8
Cink mg 2,9
Réz mg 0,43
Mangán mg 0,80
Fluor mg 0,20
Molibdén µg 24
Szelén µg 14
Króm µg 16
Jód µg 32
Egyéb
Kolin mg 88
Ozmolaritás mOsmol/l 790 Cí

m
ke

kó
d:

 H
U

61
50

53
/2

2/
01

/2
01

9

Infóvonal: 
06 80 223 223


