
Fresubin 2 kcal Crème 4x 125 g 

 

200 kcal (840 kJ)/100 g 

 

Bílkoviny 20 kJ %    Tuky 35 kJ %      Sacharidy 45 kJ %     Vláknina 0 kJ % 

 

 

CZ 

 

Potravina pro zvláštní lékařské účely 

Příchuť: VANILKA 

 

Nutričně kompletní vysokoenergetická výživa (2 kcal/g) bohatá na bílkoviny (20% energie), sloužící jako nutriční doplněk 

k perorálnímu podání (tj. podání ústy). Výživa má krémovou konzistenci. Klinicky bez laktózy, bez vlákniny a bez lepku.  
Výživa je určena k dietnímu postupu pro pacienty s podvýživou nebo s rizikem podvýživy, zejména pro ty se zvýšenou potřebou energie a 
bílkovin nebo s dysfagií.  

 

Důležité upozornění: Užívat pod dohledem lékaře. Určeno k doplňkové výživě (3-4 kelímky/den) nebo k celkové výživě (7-8 kelímků/den). 
Zajistěte dostatečný příjem tekutin. Nepodávat dětem mladším 3 let.  

Uchovávání: Uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřené kelímky mohou být uchovávány v chladničce maximálně po dobu 24 hodin. 

Baleno v ochranné atmosféře. 
Složení: voda, mléčná bílkovina, sacharóza, glukózový sirup, rostlinné oleje (slunečnicový olej, řepkový olej), aroma, maltodextrin, 

zahušťovadla (E 1442, E 407), kalium-citrát, emulgátory (E 471, sójový lecithin), vit. C, natrium-citrát, chlorid sodný, regulátor kyselosti (E 

525), oxid hořečnatý, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, niacin, chlorid manganatý, kyselina pantothenová, vit. E, síran měďnatý, vit. 
B2, vit. B6, fluorid sodný, vit. B1, betakaroten, vit. A, kyselina listová, chlorid chromitý, molybdenan sodný, seleničitan sodný, jodid 

draselný, vit. K1, biotin, vit. D3, vit. B12. 

Průměrný obsah na 100 g: energetická hodnota 840 kJ (200 kcal); tuky 7,8 g (z toho nasycené mastné kyseliny 0,55 g, mononenasycené 
mastné kyseliny 5,84 g, polynenasycené mastné kyseliny 1,4 g); sacharidy 22,5 g (z toho cukry 13,4 g, z toho laktóza < 0,5 g); vláknina 0 

g; bílkoviny 10,0 g; voda 58 ml.  

Vitaminy a ostatní živiny na 100 g: vit. A 150 µg RE (18,8*), betakaroten 375 µg, vit. D3 5,0 µg (100*), vit. E 3,75 mg α-TE (31,3*), vit. 
K1 21,0 µg (28*), vit. B1 0,30 mg (27,3*), vit. B2 0,40 mg (28,6*), niacin 3,75 mg NE (23,4*), vit. B6 0,43 mg (30,7*), vit. B12 0,75 µg (30*), 

kys. pantothenová 1,5 mg (25*), biotin 9,4 µg (18,8*), kys. listová 62,5 µg (31,3*), vit. C 18,8 mg (23,5*)  

Minerály a stopové prvky na 100 g: Na 65 mg/2,8 mmol, K 167 mg/ 4,3 mmol (8,4*), Cl 62 mg/1,8 mmol (7,8*), Ca 196 mg/4,9 mmol 
(24,5*), Mg 16 mg/0,7 mmol (4,3*), P 125 mg/4,0 mmol (17,9*), Fe 2,5 mg (17,9*), Zn 2,0 mg (20*), Cu 375 µg (37,5*), Mn 0,5 mg (25*), 

I 37,6 µg (25,1*), F 0,25 mg (7,1*), Cr 13,0 µg (32,5*), Mo 18,8 µg (37,6*), Se 14,0 µg (24,5*) 

 
* procenta doporučené denní dávky (% DDD) 

 

 

Jednotlivé kelímky v balení nejsou prodejné samostatně! 

 

Výrobce: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo 

Distributor: Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika 

 

Číslo šarže: uvedeno na obalu 

Spotřebujte do: uvedeno na obalu 

 
 

Ver 01 

 
 


