
RESOURCE® ULTRA FRUIT  
En fruktig och frisk näringsdryck
Om du inte får i dig tillräckligt med energi och näring kan din dietist eller läkare 
ordinera  näringsdrycker för speciella medicinska ändamål som ett komplement 
till din vanliga kost. Resource® Ultra Fruit är en klar och energirik näringsdryck 
med extra mycket protein, som kan hjälpa dig att öka ditt  näringsintag och  
tillföra viktig vätska. Resource® Ultra Fruit innehåller vassleprotein från mjölk, 
som är naturligt rik på den essentiella aminosyran leucin. 

Resource® Ultra Fruit är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål.  
Ska användas under medicinsk övervakning. Avsedd för kostbehandling av  
patienter med malnutrition eller med risk för malnutrition.
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Äppel- 
smak

Apelsin-  
smak

Ananas-  
smak 

Hallon-Svarta 
Vinbärssmak

Beställningsinformation 
 Resource® Ultra Fruit
Näringsdrycker från Nestlé Health  Science 
kan köpas på apotek.
 
Smak Förpackn. Best.nr.

Äpple 4 x 200 ml 90 06 87

Apelsin 4 x 200 ml 90 06 88

Ananas 4 x 200 ml 90 06 89

Hallon-Svarta Vinbär  4 x 200 ml 90 06 90

Går utmärkt  
att frysa till  
isbitar eller  

isglass!
TIPS!

Tillsätt lite kolsyrat 
vatten eller läsk till  

din favoritsmak  
av Resource®  
Ultra Fruit! 

Innehåller  
75 % mer protein  

än andra klara  
näringsdrycker på  

marknaden.



RESOURCE® ULTRA FRUIT  
Ett näringsrikt alternativ till vatten, saft och juice

300 kcal
14 g protein
Per 200 ml

SAFT

72 kcal
0 g protein

Per 200 ml

TIPS!
Ett glas saft innehåller  

lite energi och inget protein. 
Om du byter ut saften mot ett  

glas Resource® Ultra Fruit, 
får du fyra gånger  

mer  energi och  
14 g protein.

En flaska Resource® Ultra Fruit (200 ml) motsvarar:

300 kcal  
= 2 ostsmörgåsar

14 g protein  
= 2 ägg

 4 µg D-vitamin 
= 160 g torskfilé

34 mg C-vitamin  
= 1 clementin

Råd om hur du använder  
din näringsdryck
Hur ska jag ta dem?
•  Resource® Ultra Fruit är färdiga att dricka.
•  Serveras med fördel kylda.
•  Skakas före användning.
•   Produkterna är koncentrerade, så du bör 

dricka dem långsamt.
•  Kan delas upp i mindre portioner. 
•   Kan konsumeras med jämna mellanrum 

under dagen.
•   Tips! För att lättare komma ihåg att dricka 

din näringsdryck, kan du dricka den vid 
samma tidpunkt varje dag, t.ex. samtidigt 
som du tar din medicin. 

•  Kan frysas till god glass.
•   Öppnade produkter ska förvaras i kylskåp 

och förbrukas inom 24 timmar.

När ska jag ta dem?
•   Som mellanmål, minst två timmar före  

eller efter en måltid.
•  Som måltidsdryck.

SAFT

Patientinformation


