
FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUTÍ 

 
 

100 kcal/100ml 

CZ 

Potravina pro zvláštní lékařské účely. 

Příchuť:ČOKOLÁDOVÁ 
 
 

Nutričně kompletní 1 kcal/ml tekutá výživa určená k popíjení s nízkým obsahem 
vlákniny. Bez lepku a klinicky bez laktózy. Zvláštní výživa určená k dietnímu režimu 
pro pacienty se stávajícím nebo hrozícím nedostatkem živin. 

 
 

Důležitá upozornění:Podávat na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v 
oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě.K doplňkové výživě (≥ 2-3 lahvičky/den) 
nebo k celkové výživě (≥ 7-8 lahviček/den). Popíjet pomalu! Nepodávat dětem mladším 1 
rok. Dbejte na adekvátní přísun tekutin.Nejlépe chutná vychlazený! 

Uchovávání:Uzavřené skladujte při pokojové teplotě. Otevřené uchovávejte v chladničce 
max. 24 hod. 

Složení:Voda, maltodextrin, sacharóza, mléčné bílkoviny, rostlinné oleje (řepkový olej, 
slunečnicový olej), čokoládový prášek (kakaový prášek, sacharóza, chlorid sodný, 

ochucovadla se sójou), sójová bílkovina, emulgátory (sójový lecithin, E 471), citronan sodný, 

chlorid draselný, chlorid hořečnatý, regulátory kyselosti (E 170, E 501, E 530), vit. C, cholin-
tartarát, stabilizátor (E 415), fosforečnan vápenatý, kalcium-laktát, ochucovadla, síran 
železnatý, síran zinečnatý, niacin, vit. E, kyselina pantothenová, chlorid manganatý, síran 
měďnatý, vit. B2, vit. B6, fluorid sodný, betakaroten, vit. B1, vit. A, kyselina listová, jodid 
draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, vit. K1, chlorid chromitý,biotin, vit. D3, vit. B12 

Průměrný obsah na 100 ml: energie (420 kJ) 100 kcal;tuky (30 kJ %) 3,4 g (nasycené 

mastné kyseliny 0,3 g; mononenasycené mastné kyseliny 2,2 g;polynenasycené mastné 

kyseliny 0,9 g);sacharidy (54,3 kJ %) 13,6 g (cukry 4,9 g; laktóza ≤ 0,01 g); vláknina (0,7 kJ 

%) 0,35 g; bílkoviny (15 kJ %) 3,8 g; voda 84 ml; osmolarita 330 mosmol/l; vit. A 120 µg 

RE; ß-karoten 300 µg; vit. D32,0 µg; vit. E 3,0 mg α-TE; vit. K116,7 µg; vit. B10,23 mg; vit. 

B20,32 mg;niacin 3,0 mg NE; vit. B60,33 mg; vit.B120,6 µg; kys. pantothenová 1,2 mg; 

biotin 7,5 µg; kys. listová 50 µg; vit. C 15 mg; cholin 20 mg; Na 75 mg; K 125 mg; Cl 85 

mg;Ca 60 mg;Mg 20 mg;P 47 mg; Fe 2 mg;Zn 1,5 mg;Cu 300 µg;Mn 0,4 mg;I 30 µg;F 0,2 

mg;Cr 10 µg;Mo 15 µg;Se 10 µg 
 
 

Výrobce:Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-61346 Bad Homburg 
 


