
SUPPORTAN DRINK 

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

Osmolarita: 385 mosmol/l 

B 27% T 40% S 31% Vláknina 2% 

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely. 
 
Příchuťě: Tropické ovoce, čokoláda, Ananas-kokos, Cappuccino 
Popis produktu níže je k příchuti: Tropické ovoce 
 
 
Vysokokalorická výživa bohatá na rybí tuk (EPA+DHA), bílkoviny, tuky (včetně MCT), obsahující 
vlákninu. Bez lepku a bez laktózy. K dietnímu postupu pro pacienty s poruchou přijímání potravy, 
rakovinou, nebo kachexií s rizikem malnutrice. 
 
 
Dávkování:Při doplňkové výživě 2 lahvičky/den (1g EPA/200 ml) 
Při plné výživě ≤ 5 lahviček/den. Pijte pomalu. 
 
 

Upozornění:Pro kompletní výživu zejména pro dlouhodobé použití se doporučuje speciální lékařský 
postup. Kvůli vysokému obsahu bílkovin, rybího tuku a nízkému obsahu sodíku podávat na základě 
doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. 
Sledovat hladinu sodíku a zvážit jeho doplnění. K úplné nebo doplňkové výživě, dbát na adekvátní 
přísun tekutin. Nepodávat dětem mladším 1 roku. 

Složení:voda, maltodextrin, sacharóza, mléčné bílkoviny, rostlinné oleje, triglyceridy se středně 
dlouhými řetězci (MCT), inulin (z čekanky), rybí tuk (se sojovým lecitinem), pšeničný dextrin, 
ochucovadla, emulgátory (sojový lecitin, E471), vitamíny, minerály, stopové prvky a ostatní živné 
látky. 

Průměrný obsah ve 100 ml: energie 630 kJ (= 150kcal) bílkoviny10,0 g, tuky6,7 g (z toho nasycených 
mastných kyselin 2,8 g, mononenasycených mastných kyselin 1,6 g, polynenasycených mastných 
kyselin 2,3 g, MCT 1,6 g, DHA 0,21 g, EPA 0,5 g), sacharidy11,6 g (z toho cukry 7,5 g, laktóza ≤ 0,5 
g, vláknina1,5 g, voda76,0 ml. Minerální látky a stopové prvky: Na 47,5 mg, K 128 mg, Ca 203 mg 
(*25), Cl 50 mg, P 120 mg (*17), Mg 26 mg (*7), Fe 2,5 mg (*18), Zn 2 mg, Cu 375 µg, Mn 0,5 mg, I 

37,5 g (*25), Mo 18,8 µg, Cr 12,5 µg, F 0,25 mg, Se 13,5 µg. 

Vitamíny a ostatní živiny: Vit. A 150 µg (*19), beta-karoten 375 µg, vit. D32,5 g, vit. E 3,75 mg, vit. 

K121 g, vit. B10,3 mg (*27), vit. B20,4 mg (*28,5), vit. B60,43 mg (*31), vit. B120,75 g (*30), niacin 

3,75 mg (*23,5) , kys. pantotenová 1,5 mg (*25), kys. listová 62,5 g (*31), biotin 9,4 g (*19), vit. C 
18,8 mg (*23,5), cholin 2,5 mg. 

 


