
Fresubin 2 kcal DRINK         
 
200 kcal (840kJ)/100 ml  
 
 
 
Potravina pro zvláštní lékařské účely 
Příchuť: Lesní plody 
 
Nutričně kompletní vysokokalorická (2,0 kcal/ml) perorální (k podání ústy) výživa s vysokým obsahem proteinů. Klinicky bez lepku. Určeno 
k dietnímu postupu pro pacienty v malnutrici či s rizikem malnutrice, zejména pro pacienty se zvýšenou potřebou energie a proteinů nebo 
s omezeným příjmem tekutin. 
 
 
Důležitá upozornění: Podávat na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a 
dítě.  Vhodné jako jediný zdroj výživy. Dávkování: Doporučené dávkování pro doplňkovou výživu jsou 1 – 2 lahvičky (400 – 800 kcal/den) 
nebo pro celkovou výživu je 4 – 5 lahviček (1600 -2000 kcal/den). Nevhodné pro pacienty s galaktosémií. Zajistěte adekvátní přísun tekutin. 
Není vhodné pro děti mladší jednoho roku. Podávat opatrně dětem mladším 6 let. Pijte pomalu! 
Uchovávání: Uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřená balení mohou být uchovávána v chladničce až 24 hodin. Baleno v ochranné 
atmosféře. Nejlépe chutná vychlazené! 
Složení: Voda, glukózový sirup, mléčná bílkovina, rostlinné oleje (slunečnicový olej, řepkový olej), sacharóza, aroma, maltodextrin, citronan 
draselný, emulgátory (E471, sojový lecithin), prášek z červené řepy k obarvení (maltodextrin, kyselina citrónová), uhličitan draselný, chlorid 
sodný, regulátor kyselosti (E 507), uhličitan sodný, vit. C, oxid hořečnatý, difosforečnan železitý, niacin, síran zinečnatý, 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, jodid draselný, vit. K1, seleničitan sodný, biotin, vit. D3, vit. B12.  
Průměrný obsah na 100 ml: Energetická hodnota (840 kJ) 200 kcal; tuky 7,8 g; z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g; z toho 
mononenasycené mastné kyseliny 5,8 g; z toho polynenasycené mastné kyseliny 1,4 g; sacharidy  22,5 g; z toho cukry 5,8 g; z toho laktóza ≤ 
0,3 g; vláknina 0 g; bílkoviny  10 g; voda 70 ml; osmolarita 590 mosmol/l; osmolalita 850 mosmol/kg H2O.  
Vitaminy a jiné živiny ve 100 ml: Vit. A 150 µg RE; betakaroten 375 µg; vit. D3 2,5 µg; vit. E 3,75 mg α-TE; vit K1 21 µg; vit. B1 0,3 mg; vit. B2 
0,4 mg; niacin 3,75 mg NE; vit. B6 0,43 mg; vit. B12 0,75 µg; kyselina pantothenová 1,5 mg; biotin 9,4 µg; kyselina listová 62,5 µg; vit. C 18,8 
mg;  
Minerální látky a stopové prvky ve 100 ml: Na 60 mg (2,6 mmol); K 160 mg (4,1 mmol); Cl 80 mg (2,3 mmol); Ca 205 mg (5,1 mmol); Mg 16 
mg (0,7 mmol); P 120 mg (3,9 mmol); Fe 2,5 mg; Zn 1,6 mg; Cu 375 µg; Mn 0,5 mg; I 37,5 µg; F 0,25 mg; Cr 12,5 µg; Mo 18,8 µg; Se 13,5 µg 
 
Samostatně neprodejné!  
 
Výrobce: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo 
Distributor: Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika 
Číslo šarže: uvedené na obale 
Spotřebujte do: uvedené na obale 
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