
För hälso- och sjukvårdspersonal

NÄRINGSFAKTA per 100 ml 

Energi 120/121* kcal  

Fett 41/42* E% eller 5,5/5,6* g från   
 palm-, raps-, solrosolja och grädde

Kolhydrat  46/45* E% eller 13,7 g från    
 maltodextrin och fruktsocker

Protein 13 E% eller 3,8/3,9* g från mjölk,   
 grädde och vassleprotein

Laktos <0,05 g

Gluten Glutenfri

*gäller chokladsmak

Resource® MiniMax® är en näringsmässigt komplett närings-
dryck anpassad för barn från 1 år.  Resource® MiniMax® är 
speciellt lämplig för barn med ökat energibehov, malnutrition, 
i risk för malnutrition eller hämmad tillväxt.

Resource® MiniMax® finns i smakerna choklad, jordgubbe 
samt banan/aprikos.

Resource® MiniMax® är baserad på äkta mjölk och grädde  
för runda och milda smaker. Den innehåller 46*/49 % mjölk  
och 3,2*/3,4 % grädde, båda ingredienserna är ekologiska.

Resource® MiniMax® innehåller protein bestående av 61 % 
vassle.

ANVÄNDNING
Livsmedel för speciella medicinska ändamål. För kost-
behandling av patienter med malnutrition eller i risk för 
malnutrition. Används på inrådan av läkare eller dietist. 
Lämplig som enda näringskälla eller kosttillägg. Endast 
lämplig för barn från 1 år. 

Flaskan omskakas före användning. 

RESOURCE® MINIMAX® 

Energirik näringsdryck
baserad på ekologisk mjölk och grädde

DOSERING 
Kan användas som enda näringskälla eller kosttillägg, 
enligt rekommendation av läkare eller dietist.

TILLREDNING 
För ökad variation kan Resource® MiniMax® till exempel 
drickas varm eller kall, frysas till glass, eller användas 
vid bakning och matlagning.

FÖRVARING/HÄNGTID
Oöppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad 
och återförsluten flaska kan förvaras i kylskåp och kon-
sumeras inom 24 timmar. Om upphälld ur flaskan, täck 
väl och använd inom 6 timmar.

*gäller chokladsmak, **per 200 ml 

• 1,2 kcal/ml
• 7,6/7,8* g protein** 
• 49,2*/52,4 % mjölk och grädde 

MED MJÖLK  
OCH GRÄDDE FÖR  
GOD SMAK 



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

NÄRINGSDEKLARATION per 100 ml
Energi kcal 120/121* 
   kJ 500/504*

Fett (41/42* E%) g 5,5/5,6*  
– varav mättat g 2,1 
– varav enkelomättat g 2,3 
– varav fleromättat g 1,1/1,2* 
– varav linolsyra g 0,90 
– varav a-linolensyra g 0,10/0,11*    
Förhållande n-6:n-3   9:1/8,18:1

Kolhydrat (46/45* E%) g 13,7 
– varav sockerarter g 7,7 
– varav laktos g <0,05

Fiber  g 0

Protein (13 E%) g 3,8/3,9*

Salt  g 0,15

MINERALER 
Natrium mg 60  
Kalium mg 150/180* 
Klorid mg 80 
Kalcium mg 95/90*  
Fosfor mg 70 
Magnesium mg 10/15* 
Järn mg 1,0/1,2* 
Zink mg 0,80 
Koppar mg 0,10/0,14*  
Mangan mg 0,070/0,11* 
Fluorid mg 0,080/0,10* 
Selen µg 3,5 
Krom µg 4,5/5,0* 
Molybden µg 8,5/7,0* 
Jod µg 10

VITAMINER  
Vitamin A µg  55  
Vitamin D µg 1,6 
Vitamin E mg  0,75 
Vitamin K µg 6,0  
Vitamin C mg 15 
Tiamin mg 0,090 
Riboflavin mg 0,14 
Niacin mg (mg NE) 1,3 (2,3)  
Vitamin B6 mg 0,10 
Folsyra µg  13 
Vitamin B12 µg 0,30/0,25*  
Biotin µg 2,5 
Pantotensyra mg 0,60

ÖVRIGA NÄRINGSÄMNEN  
Kolin mg  11  
Inositol mg 6,0 
Taurin mg  8,0 
L-karnitin mg  1,4

Osmolaritet  mOsm/L  550 
Vattenhalt g/100 ml  83/82*

NE: Niacinekvivalent 
* Chokladsmak  

 

N
H

S
/M

IN
IM

A
X

/A
CB

L2
91

, A
CB

L2
92

, A
CB

L2
93

/2
00

5 
S

V

INGREDIENSER  
Jordgubbs- och Banan/Aprikossmak

Mjölk (49 %), vatten, maltodextrin, vegetabiliska oljor 
(palm, raps, solros), fruktos, grädde (3,4 %), vassle-
protein (mjölk), mineraler (kaliumcitrat, natrium- 
citrat, natriumklorid, kalciumfosfat, kalcium- 
hydroxid, magnesiumklorid, järnsulfat, zinksulfat, 
kopparsulfat, mangansulfat, natriumfluorid, kalium-
jodid, natriumselenit, kromklorid), vitaminer (C,  
niacin, pantotensyra, A, tiamin, B6, D, K, folsyra,  
biotin), emulgeringsmedel (sojalecitin), taurin, arom.

Chokladsmak

Mjölk (46 %), vatten, maltodextrin, fruktos, vegetabi-
liska oljor (palm, raps, solros), grädde (3,2 %), vassle- 
protein (mjölk), fettreducerat kakaopulver (1 %), 
mineraler (kaliumcitrat, natriumcitrat, natriumklorid, 
kalciumfosfat, kalciumhydroxid, magnesiumklorid, 
järnsulfat, zinksulfat, kopparsulfat, mangansulfat, 
natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenit, krom-
klorid), emulgeringsmedel (sojalecitin), vitaminer 
(C, niacin, pantotensyra, A, tiamin, B6, D, K, folsyra, 
biotin), taurin.

Kontrollera alltid informationen på förpackningen 
innan användning. 

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

BESTÄLLNINGAR 

Produkten kan köpas på apotek  
eller beställas direkt från: 

Nestlé Sverige AB,  
Box 7173, 250 07 Helsingborg 

E-post: order@se.nestle.com 
Telefon: 020-32 35 00 
Webbshop:  
www.nestlehealthscience.se/webbshop  
 
SMAK BEST.NR. 
Choklad 90 04 01 
Jordgubbe 90 04 02 
Banan/Aprikos 90 04 03

MINSTA BESTÄLLNINGSENHET:  2 x200 ml 


