
Fresubin Jucy Drink Příchuť Černý Rybíz 

1,5 kcal/ml 4x200 ml 

Osmolarita 680 mosmol/l 

B 11% T 0% S 89% Vláknina 0% 

200 ml (300 kcal/1260 kJ) 
 
Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely. 
Vysokokalorická (1,5 kcal/ml) džusová výživa určená k popíjení. Bez tuku a vlákniny. 
Bez laktózy a lepku. Pro dietní režim pacientů s podvýživou nebo hrozící podvýživou 
zvláště při zvýšené potřebě bílkovin a energie a/nebo při nedostatečné absorbci tuku. 
 
Dávkování: Při doplňkové výživě (2 – 3 lahvičky denně). Pijte pomalu! Nejlépe 
chutná vychlazený! 

Důležité upozornění: Užívat na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované 
v oblasti výživy lidí, farmacie nebo peče o matku a dítě. Není vhodné jako jediný 
zdroj výživy. Nepodávat dětem mladším 1 roku. 

Složení:voda, glukózový sirup, syrovátkové bílkoviny, sacharóza, maltodextrin, 
chlorid vápenatý, příchutě, vit. C, chlorid sodný, chlorid draselný, citrát železa, síran 
zinečnatý, vit. E, chlorid hořečnatý, niacin, kyselina pantotenová, vit. A, chlorid 
manganatý, látka proti pěnění (E471), síran měďnatý, vit. B6, vit. B2, fluorid sodný, vit. 
B1, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan 
sodný, vit. K1, biotin, vit. D3, vit. B12. 
 
Průměrný obsah ve 100 ml:energie (630 kJ) 150 kcal; bílkoviny (11% AET) 4,0 
g; sacharidy (89% AET) 33,5 g, z toho cukry 8,0 g, z toho laktóza ≤ 0,03 g; tuky 

(0% AET) 0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0 g; vláknina (0% AET) 0 
g; voda 76 mlMinerály a stopové prvky:Na 6 mg (0,3 mmol), K 7 mg (0,2 mmol), Cl 
190 mg (5,4 mmol), Ca 50 mg (1,3 mmol), Mg 1 mg (0,04 mmol), P 11 mg (0,4 
mmol), Fe 2,5 mg, Zn 1,88 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 12,5 µg; Vitamíny a ostatní živné látky:Vit. A 150 µg, Vit. K125 
µg, Vit. D32,5 µg, Vit. B10,3 mg, Vit. E 3,75 mg, Vit. B20,4 mg, niacin 3,75 mg, Vit. 
B60,43 mg, Vit. B120,75 µg, kyselina pantotenová 1,5 mg, biotin 9,4 µg, kyselina 
listová 62,5 µg, Vit. C 18,8 mg 

Uchovávání:Uzavřené uchovávejte při pokojové teplotě.Otevřené balení skladujte v 
chladničce max. 24 hodin. Baleno v ochranné atmosféře. 

Výrobce: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, SRN 

Distributor: Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR 
 


