
DibenDRINK 

 

150 kcal/100 ml e 200 ml, 300 kcal/1260 kJ/200 ml 

Tuky 42% Sacharidy 35% Vláknina 3% Bílkoviny 20% 
 
Potravina pro zvláštní lékařské účely. 
 
Příchuť: Vanilková 
 
Nutričně kompletní vysokokalorická (1,5 kcal/ml) výživa určená k popíjení. S vysokým 
obsahem proteinů, mononenasycených mastných kyselin (MUFA) a upraveným 
profilem sacharidů se škrobem a fruktózou s nízkým glykemickým indexem. Výživa 
bohatá na vlákninu, neobsahuje lepek ani laktózu a má nízký obsah sodíku. 
Obsahuje fruktózu a ochucovadla. Určeno k dietnímu režimu pro pacienty při 
současné anebo hrozící podvýživě, obzvláště při poruše metabolismu glukózy. 

Důležitá upozornění:Podávat pod lékařským dohledem. Doporučené dávkování pro 
doplňkovou výživu jsou 2 – 3 lahvičky/den nebo pro celkovou výživu je 5 
lahviček/den. Zajistěte dostatečný příjem tekutin. Nevhodné pro děti mladší 3 let. 
Pijte pomalu!Uchovávání:Uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřené balení může 
být uchováváno v chladničce až 24 hodin. 

Složení:Voda, mléčná bílkovina, modifikovaný škrob, maltodextrin, rostlinné oleje 
(řepkový olej, slunečnicový olej), fruktóza, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem 
(MCT), ochucovadla, kalium-citrát, rybí olej, emulgátory (sójový lecithin, E 471), 
chlorid sodný, cholin hydrogen tartarát, vit. C, regulátor kyselosti (E 524), umělá 
sladidla (E 954, E 952), oxid hořečnatý, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, 
niacin, vit. E, kyselina pantothenová, chlorid manganatý, síran měďnatý, vit. B2, vit. 
B6, fluorid sodný, vit. B1, betakaroten, vit. A, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid 
draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, vit. K1, biotin, vit. D3, vit. B12. 

Průměrný obsah na 100 ml: Energetická hodnota 630 kJ (150 kcal); tuky(42 kJ 
%) 7,0 g;z toho nasycené mastné kyseliny 1,7 g;MCT 1,2 g;z toho mononenasycené 
mastné kyseliny 3,8 g;z toho polynenasycené mastné kyseliny 1,5 g;EPA + DHA 
0,054 g;sacharidy(35 kJ %) 13,1 g;z toho škrob 5,3 g;z toho cukry 2,5 g;z toho 
fruktóza 1,9 g;z toho laktóza ≤ 0,5 g;vláknina (3 kJ %) 2,0 g; bílkoviny(20 kJ %) 7,5 
g; voda79 ml; osmolarita350 mosmol/l; 

Vitamíny a jiné živiny ve 100 ml: Vit. A 120 µg RE, betakaroten 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, vit. B60,33 mg, 
niacin 3,0 mg NE, vit. B120,6 µg, vit. C 15 mg, kyselina pantothenová 1,2 mg, biotin 
7,5 µg, kyselina listová 50 µg, cholin 26,7 mg; 

Minerály látky a stopové prvky ve 100 ml: Na 65 mg, K 130 mg, Cl 55 mg, Ca 150 
mg, Mg 15 mg, P 95 mg, Fe 2,0 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, Bad Homburg, Německo 
 


