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Renilon 7.5 

Descriere: Renilon 7.5 este Aliment Dietetic pentru Scopuri Medicale Speciale. Renilon 7.5 este un supliment nutrițional cu densitate calorica 

mare si continut scazut in electroliti, recomandat pacientilor cu insuficienta renala ce necesita dializa. Nu este adecvat ca sursa unica de nutritie. 

Este disponibil în doua variante cu aromă: caramel si caise. 

Indicații: Se administrează doar pe cale enterală. Trebuie  folosit sub supraveghere medicală. Renilon 7.5 este recomandat în managementul 
dietetic al pacientilor cu insuficienta renala ce necesita dializa, ca suplimentare a dietei.  

Renilon 7.5 nu conține gluten.   

Contraindicații: Nu se administrează parenteral. Nu este adecvat ca sursa unica de nutritie. Nu se administrează sugarilor. Nu se administrează 
copiilor cu varsta mai mica de 3 ani si pacientilor cu galactozemie. 
 
Indicații de folosire: Este gata preparat si este recomandat sa fie servit rece. Agitati bine înainte de folosire. Se recomanda administrarea de 1-3 

flacoane/zi ca suplimentare a dietei, daca nu este specificat altfel de catre medic.  

Depozitare: A se păstra într-un loc răcoros, uscat (5-25°C), ferit de razele soarelui. Odata deschis, flaconul trebuie depozitat la frigider si 

consumat in maximum 24 ore. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației. A se consuma înainte de: vezi ambalaj.  

Ambalaj: flacon plastic x 125 ml. Ambalat într-o atmosferă protectoare.  

Producator: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Olanda. Distribuitor: S.C. Nutrient Solutions SRL. 
 
Ingrediente (aroma de caramel*): Apa demineralizata, maltodextrina, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui, ulei de rapiță), proteine din zer 

(din lapte de vaca), fructoza, carotenoizi (conțin soia), (ß caroten, luteină, licopen), arome (caramel), citrat tricolinic, colorant (amoniu caramel 

sulfit) (E150d), hidroxid de potasiu, citrat de sodiu, L-ascorbat de sodiu, taurina, L-carnitina, lactat feros, hidroxid de sodiu, DL-α tocoferil acetat, 

sulfat de zinc, nicotinamidă, selenit de sodiu, gluconat de cupru,  sulfat de mangan, clorhidrat de piridoxină, D-pantotenat de calciu, acid 

pteroilmonoglutamic, clorură de crom, D-biotină, clorhidrat de tiamină, fluorură de sodiu,  riboflavină, molibdat de sodiu, iodură de potasiu, 

fitomenadionă, ciancobalamină.  

*Pentru aroma de caise vedeți eticheta produsului. 
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Informații nutriționale (conținut mediu) 
 

 

 
Unitatea de măsură  Per 100 ml 

Valoare energetica kcal/kJ 199/835 

Proteine (14.7  En%) g 7.3 

Carbohidrati (40.2 En%) g 20.0 

Dizaharide g 4.8 

Lactoza g 0.06 

Lipide (45.1 En%) g 10 

Saturate g 0.9 

Fibre   g 0 

Sodiu mg 59 

Vitamine  
  Vitamina  A  µg-RE 0 

Vitamina  D3 µg  0 

Vitamina E mg αTE 5.0 

Vitamina K µg 11 

Tiamina (B1) mg 0.30 

Riboflavina (B2) mg 0.38 

Niacina (B3) mg(mg NE) 0.67(3.6) 

Acid pantotenic (B5) mg 1.1 

Vitamina B6 mg 1.0 

Acid folic µg 100 

Vitamina B12 µg 0.47 

Biotina  µg 8.0 

Vitamina C mg 6.0 

   

 
 

 

 
 

 
Unitatea de masura Per 100 ml 

Minerale si oligoelemente 
  Na mg 59 

K mg 22 

Cl mg 11 

Ca mg 9 

P mg 3 

PO4 mg 10 

Mg mg < 1.0 

Sare (echivalent) mg 0.15 

Fe mg 2.0 

Zn mg 2.0 

Cu mg 0.40 

Mn mg 0.75 

F mg 0.20 

Mo µg 15 

Se µg 16 

Cr µg 12 

I µg 28 

Altele 
  Carotenoizi mg 0.45 

L-Carnitina mg 15 

Colina mg 40 

Taurina mg 15 

Osmolaritate mOsm/l 410 
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