
Fresubin Protein Energy Čokoláda 

Fresubin Protein Energy Drink 

200 ml (300 kcal/1260kJ) 1,5 kcal /ml 

Osmolarita 390 mosmol/l 

B 27% T 40% S 32,3 % Vláknina 0,7% 

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely. 

Vysokokalorický doplněk výživy, bohatý na bílkovinu určený k popíjení. Bez 
lepku a bez laktózy. 

Výživa určená k dietnímu postupu pro pacienty s vysokou potřebou bílkovin a 
energie. 

Dávkování: Při doplňkové výživě ≥2-3 lahvičky/den. Pijte pomalu! 

Upozornění:Určeno k doplňkové výživě. Užívat na základě doporučení lékaře nebo 
osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. 
Nepodávat dětem mladším 1 roku. 

Složení: Voda, mléčné bílkoviny, rostlinné oleje, maltodextrin, sacharóza, 
ochucovadla, kakaový prášek, stabilizátory (E460, E466, E407) emulgátory (sojový 
lecitin, E471), regulátor kyselosti (E524), vitamíny, minerály, stopové prvky a ostatní 
živné látky. 

Průměrný obsah ve 100 ml:Energie 630 kJ (= 150 kcal); Bílkoviny10,0 g 
; Sacharidy12,1 g, z toho cukry 7,4 g, z toho laktóza ≤ 0,4 g;Tuky6,7 g, z toho nasyc 
mastné kys. 0,6 g, mononenasyc. mastné kys. 4,9 g, polynenasyc.mastné kys.1,2 
g, Vláknina0,5g, Voda79 ml.Minerály a stopové prvky*: Na 60 mg, K 135 mg, Cl 58 
mg, Ca 205 mg (26%) Mg 18 mg (5%), P 120 mg (17%), Fe 2,5 mg (18%), Zn 2,0 mg 
(20%), Cu 375 μg, Mn 0,5 mg, I 37,5 μg (25%), F 0,25 mg, Cr 12,5 μg, Mo 18,8 μg, 
Se 13,5μg. Vitamíny a ostatní živné látky*:Vit. A 150 μg (19%), Betakarotén 375 
μg, Vit. D32,5 μg (50%), Vit. E 3,75 mg (31%), Vit. K121,0 μg, Vit. B1 0,3 mg (27%), 
Vit. B20,4 mg (28,5%), Niacin 3,75 mg (23,5%), Vit. B60,43 mg (31%), Vit. B120,75 
μg(30%), Kyselina pantotenová 1,5 mg (25%), Biotin 9,4 μg (19%), Kyselina listová 
62,5 μg (31%), Vit. C 18,8 mg (23,5%). 

* ( %DDD –doporučená denní dávka) 

Uchovávání: Uzavřené uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřené balení může být 
uchováváno v chladničce maximálně 24 hodin.Spotřebujte do data uvedeného na 
obalu. 

 


