
 
     CIF: RO 15271385 
     Nr. Reg.Com.: J40/3523/2003 

Adresa de corespondență: Str. Sf. Treime nr.17, sector 2, cod poștal 023726, București 
Tel: 021/210 56 42, Fax: 021/210 06 89 

Nutridrink  

aromă de ciocolată 

Aliment Destinat unor Scopuri Medicale Speciale 

 

Aliment complet nutrițional, gata de utilizare, hipercaloric, fără fibre, pentru regimul dietetic al 

malnutriției asociate bolilor. Fără gluten și fără lactoză. Ambalat într-o atmosferă protectivă. Sterilizat 

UHT. Mențiuni importante: Administrare enterală. Trebuie utilizat sub supraveghere medicală. Poate 

fi folosit ca sursă unică de nutriție. Nu este recomandat sugarilor și copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani. 

Trebuie recomandat cu precauție copiilor cu vârsta între 3-6 ani. Nu este recomandat pacienților cu 

galactozemie. Nu se administrează parenteral. Mod de utilizare: Sticlă de plastic, 200ml. Doza zilnică: 

1-3 sticle/zi, ca suplimentare a nutriției, 5-7 sticle/zi, ca unică sursă de nutriție. Agitați bine înainte de 

consum. Odată deschisă, închideți sticla și păstrați-o la frigider, maxim 24 de ore. A se depozita la loc 

uscat și răcoros. A se consuma de preferință înainte de: vezi ambalaj. Ingrediente: Apă, maltodextrină, 

proteine din lapte de vacă, zahar, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui, ulei de rapiță), citrat de 

potasiu, emulgator: lecitină din soia, clorură de magneziu, aromă (ciocolată), cacao, hidrogen fosfat de 

potasiu, clorură de potasiu, stabilizator (caragenan), fosfat tricalcic, regulator de aciditate (acid citric), 

clorură de colină, carotenoizi (conțin soia) – (β-caroten, luteină, licopen oleorasina din tomate), hidroxid 

de calciu, L-ascorbat de sodiu, hidroxid de potasiu, lactat feros, sulfat de zinc, hidroxid de magneziu, 

nicotinamină, retinil acetat, gluconat de cupru, acetat de DL-α-tocoferol, selenit de sodiu, sulfat de 

mangan, D-panthotenat de calciu, clorură de crom, D-biotină, colecalciferol, hidroclorură de tiamină, 

acid pteroilmonoglutamic (acid folic), hidroclorură de piridoxină, cianocobalamină, sodiu molibdat, 

riboflavină, iodura de potasiu, florură de sodiu, fitomenadionă. Declarație nutrițională per 100ml: 

Valoare energetică: 630kJ/150kcal, Proteine (15.5% din total energie): 5.8g, Carbohidrați (49.2% din 

total energie): 18.5g – din care zaharuri: 6.8g, Lactoză: <0,025g, Grăsimi (34.9% din total energie):  

5,8g – din care grăsimi saturate: 0,7g, Fibre (0.4% din total energie): 0.3g, Sare (echivalent)–0.23g, 

Sodiu Na-90mg, Potasiu K-159mg, Clor Cl-87mg, Calciu Ca-91mg, Fosfor P-78mg, Magneziu Mg-

23mg, Fier Fe-2.4mg, Zinc Zn-1.8mg, Cupru Cu-0.27mg, Mangan Mn-0,50mg, Fluor F-0,15mg, 

Molibden Mo-15 μg, Seleniu Se-8,6 μg, Crom Cr-10 μg, Iod I-20 μg, Vitamina A - 123 μg RE, Vitamina 

D3 -1.1µg, Vitamina E -1.9mg α-TE, Vitamina K-8.0μg, Tiamina (B1)-0.23mg, Riboflavina (B2)-

0.24mg, Niacina (B3)-1.3mg, Niacina (B3)-2.7mg NE, Acid pantotenic (B5)-0.80mg, Vitamina B6 -

0.26mg, Acid folic-40μg, Vitamina B12-0.32μg, Biotina-6.0 μg, Vitamina C-15mg, Carotenoizi: 

0.30mg, Colina-55mg, Osmolaritate: 450mOsmol/l. Producator: N.V. Nutricia,  Zoetermeer, Olanda. 

Importator si distribuitor:  S.C. Nutrient Solutions SRL, Str. Sf. Treime nr.17, sector 2, 023726, 

Bucuresti, Tel: 0212105642, 0727737646; Fax: 021/210 06 89; office@nutrient.ro, www.nutrient.ro. 
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