RESOURCE® ENERGIPULVER
Kolhydratbaserat berikningspulver
som höjer matens energiinnehåll
Resource® Energipulver är ett lättlösligt berikningspulver som används för att höja energiinnehållet
i mat och dryck. Pulvret är laktos-, sackaros-, fruktosoch glutenfritt, påverkar inte smaken och är lätt
att använda.
Resource® Energipulver är avsett för kostbehandling
av patienter med malabsorptionstillstånd (t.ex.
korttarmsyndrom) och vid sjukdomar som kräver
extra energi (t.ex. fenylketonuri (PKU) och kronisk
njurinsufficiens). Det kan även användas som slaggfri
röntgenkost och vid fettreducerad kost.
ANVÄNDNING

Resource® Energipulver är ett livsmedel för speciella
medicinska ändamål. Ska användas på inrådan av
läkare eller dietist. Ej lämpligt som enda näringskälla.
Endast lämplig från 3 år. Iaktta försiktighet vid
användning vid diabetes.
Resource® Energipulver är lämplig i både kalla och
varma drycker, soppor och efterrätter. Rör ut pulvret
i varm dryck eller soppa. Vid tillredning av kall dryck
eller soppa tar det ca 5 minuter för pulvret att lösas
upp. Resource® Energipulver kan tillsättas i större
mängd än glukos eller vanligt socker eftersom
osmolaliteten är lägre och smaken neutral.

DOSERING

Doseringen är beroende på det energitillskott som
önskas. Rekommenderad mängd är 25 g (0,5 dl) per
portion.
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FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt. Använd inom 4 veckor
efter öppnande. Tillredd produkt förvaras övertäckt och används inom 6 timmar vid förvaring
i rumstemperatur eller inom 24 timmar vid förvaring i kylskåp.

KOLHYDRATBASERAT
BERIKNINGSPULVER

• 94 g kolhydrat*
• Sackaros- och fruktosfri
• Neutral smak
*/100 g pulver

För hälso- och sjukvårdspersonal

INGREDIENSER

NÄRINGSDEKLARATION per 100 g

Maltodextrin.
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– varav mättat fett
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Kolhydrat (100% kcal)
varav sockerarter
– varav glukos
– varav maltos
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BESTÄLLNINGAR

Protein (0% kcal)

g

<0,15

MINERALER
Natrium

Nestlé Sverige AB,
Box 7173, 250 07 Helsingborg

mg

14

			
Osmolaritet
Osmolalitet

25 g i 100 ml vatten ger ca.
mOsmol/L
234
mOsmol/kg H2O 271

E-post: order@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00
Webbshop:
www.nestlehealthscience.se/webbshop

Kontrollera alltid informationen på förpackningen
innan användning.

Produkten kan köpas på apotek eller
beställas direkt från:

SMAK

BEST.NR.

Neutral

21 07 18

MINSTA BESTÄLLNINGSENHET: 1 x450 g

NHS/ RS Energipulver ACC014/1809 SE

Resource® Energipulver kan
förskrivas till barn under 16 år
på livsmedelsanvisning.

Nestlé Health Science
Box 6026, 102 31 Stockholm
www.nestlehealthscience.se

