
Sữa dinh dưỡng Nutricare Gastro cho

người tiêu hóa kém, 900g

Sữa dinh dưỡng Nutricare Gastro sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu Châu Âu, Mỹ với công
thức giàu năng lượng, vitamin và khoáng chất thiết yếu cùng một số thành phần dinh dưỡng
khác dễ hấp thu, dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe tổng thể cho người dùng. Sản phẩm được
đóng gói hộp 400g và hộp 900g.
Sữa dinh dưỡng Nutricare Gastro cho người tiêu hóa kém
Sữa dinh dưỡng Nutricare Gastro hộp 400g
Sữa dinh dưỡng Nutricare Gastro cho người tiêu hóa kém
Sữa dinh dưỡng Nutricare Gastro hộp 900g
Thương hiệu Nutricare
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách đóng gói Hộp 400g, hộp 900g
Giá bán 240.000/hộp
Lợi ích khi dùng sữa Nutricare Gastro
Việc sử dụng sữa Nutricare Gastro hỗ trợ tốt các vấn đề sức khỏe cho dạ dày, nhanh lành vết
thương.
Hỗ trợ cân bằng hệ sinh đường ruột, tốt cho hệ tiêu hóa, giúp hạn chế tình trạng táo, tiêu chảy,
phân sống,...
Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.
Giúp người ốm ăn uống ngon miệng, hồi phục sức khỏe nhanh chóng.
Hỗ trợ tăng cường vận động.
Nguồn dinh dưỡng có trong sữa Nutricare Gastro
Công thức đặc biệt chứa với Pylopass và Tinh nghệ Nano Curcumin đã được chứng minh lâm
sàng bảo vệ tốt cho dạ dày.
Giàu sắt và acid folic giúp hạn chế nguy cơ thiếu máu.
5 loại Nucleotides tốt cho miễn dịch đường ruột.
Bổ sung tới 1,3 tỷ lợi khuẩn Probiotic cùng chất xơ hòa tan và các vitamin nhóm B
Nguồn dinh dưỡng giàu đạm, năng lượng cao. Với 27 loại vitamin và khoáng chất.
Canxi và vitamin D3 cùng magie, phopho
Đặc biệt, trong sữa không có chứa lacto-se, không chất độc hại, dễ tiêu hóa, có thể dùng cho
người bất dung nạp đường lacto-se khi uống các chế phẩm từ sữa thông thường.
Mua ngay: Sữa NUTRICARE GASTRO

NutriCare Fine - Dinh dưỡng cho người

bệnh ung thư

Nutricare Fine là sản phẩm được nghiên cứu dành riêng cho bệnh nhân ung thư, giúp bổ sung
đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để người bệnh phục hồi lại sức khỏe, cân nặng, tăng
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cường hệ miễn dịch, khả năng vận động, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn, giảm tác
dụng phụ sau hóa, xạ trị.
THÔNG TIN SẢN PHẨM NUTRICARE FINE
nutricare fine
Hình ảnh sản phẩm NutriCare Fine
Giá bán niêm yết của NutriCare Fine
Giá bán lẻ: 280.000đ/hộp 400g.
Giá bán lẻ: 565.000đ/hộp 900g.
Công dụng của NutriCare Fine
công dụng của nutricare fine
NutriCare Fine là giải pháp hàng đầu cho bệnh nhân ung thư
- Hồi phục sức khỏe, chống suy kiệt.
- Giảm tác dụng của hóa, xạ trị.
- Bồi dưỡng hệ tiêu hóa, tăng cảm giác ngon miệng.
- Giảm tình trạng táo bón hoặc tiêu chảy
- Tăng cường miễn dịch, giảm viêm.
- Tốt cho tim mạch, huyết áp.
- Giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp ngủ ngon.
- Tốt cho xương khớp, giảm tình trạng loãng xương.
Mua ngay: Sữa Nutricare Fine

Sữa Enfa Pregestimil Lipil 400g Với

Đạm Thủy Phân Toàn Phần, Kết Hợp

Chất Béo MCT, Dễ Dàng Hấp Thu, Cho

Trẻ Từ 0 - 12 Tháng, Dị Ứng Đạm Sữa

Bò, Sữa Công Thức

Sữa Pregestimil Lipil 400g | Với Đạm Thủy Phân Toàn Phần, Kết Hợp Chất Béo MCT, Dễ Dàng
Hấp Thu | Cho Trẻ Từ 0 - 12 Tháng, Dị Ứng Đạm Sữa Bò, Sữa Công Thức | Mua Pregestimil
Chính Hãng Enfa Mead Johnson, Giá Rẻ Nhất Tại Babivina
Sữa Pregestimil Lipil 400g, với nguồn đạm chất lượng cao, được thủy phân toàn phần thành các
vi hạt, theo công thức độc quyền của hãng Enfa. Sữa Pregestimil không chứa lactose, gluten,
kết hợp với nguồn chất béo MCT dễ dàng hấp thu và chuyển hóa chuyên dành cho trẻ dị ứng
đạm sữa bò, sữa công thức, bất dung nạp đường lactose.
Bên cạnh đạm thủy phân toàn phần, chất béo MCT dễ hấp thu, sữa pregestimil với đầy đủ
vitamin và các khoáng chất cần thiết, là nguồn dinh dưỡng thiết yếu, không thể bỏ qua, giúp trẻ
tăng cân nặng, tốt cho hệ tiêu hóa, phát triển khỏe mạnh, tăng cường trí thông minh.
Sữa Pregestimil Lipil 400g Cho Bé Dị Ứng Đạm Sữa
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Sữa Pregestimil Lipil 400g Cho Bé Dị Ứng Đạm Sữa
Sữa Pregestimil Lipil 400g Mỹ Tóm Tắt
Sữa Pregestimil Lipil 400g Đối Tượng Sử Dụng
+ Trẻ từ 0-12 tháng tuổi
+ Trẻ bất dung nạp, dị ứng đạm sữa bò, sữa công thức, sữa đậu nành
+ Trẻ dị ứng, bất dung nạp đường lactose có trong sữa bò, sữa công thức
Sữa Pregestimil Lipil 400g Thương Hiệu, Xuất Xứ + Thương hiệu Mead Johnson Mỹ (Enfa Mỹ)
+ Hàng chính hãng phân phối tại Việt Nam
Sữa Pregestimil Lipil 400g Thành Phần, Công Dụng Chính + Đạm thủy phân toàn phần với các
phân tử đạm được phân tách, chia nhỏ thành các thành phần vi hạt, theo công thức độc quyền
của hãng Enfa, Pregestimil không chứa lactose, gluten, giúp trẻ dễ dàng hấp thu và chuyển hóa,
loại bỏ hoàn toàn hiện tượng dị ứng đạm sữa bò.
+ Hệ dưỡng chất AA, DHA, Taurin, Cholin... giúp trẻ hoàn thiện, phát triển não bộ và thị lực
+ Hệ bột đường kép tiên tiến với MCT giúp hoàn thiện hệ tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu
+ Giàu khoáng chất, canxi giúp xương chắc khỏe, tạo nền móng cho sự phát triển chiều cao sau
này của trẻ
Sữa Pregestimil Lipil 400g Điểm Nổi Trội
Sữa Pregestimil Lipil 400g Điểm Nổi Trội Sữa Pregestimil Lipil 400g Hướng Dẫn Sử Dụng + Pha
1 muỗng sữa pregestimil với 30ml nước sôi để nguội (35-40 độ)
+ Số muỗng pha mỗi lần, số lần ăn mỗi ngày phụ thuộc vào độ tuổi cũng như sức ăn của trẻ
(tham khảo trên nhãn lon hoặc trong phần đánh giá chi tiết phía dưới)
Mua ngay: SỮA PREGESTIMIL LIPIL

Siro bổ sung vitamin D3, vitamin K2

MeQuib 1 hộp 1 chai 10ml

1. Thành phần của MeQuib 1
Cho 1ml (1ml tương ứng 20 giọt): Vitamin K2 (Menaquinone-7 từ Mena Q7) 225mcg, Vitamin D3
25000IU. Phụ liệu: đường, nước, Nipazin, Nipazol vừa đủ 1ml.
2. Công dụng của MeQuib 1 Bổ sung vitamin D3 và Vitamin K2 cho cơ thể. Hỗ trợ cơ thể tăng
cường hấp thu calci, giúp xương răng chắc khỏe, giúp giảm tình trạng còi xương ở trẻ nhỏ,
loãng xương ở người lớn.
3. Liều lượng và cách dùng của MeQuib 1
Trẻ dưới 1 tuổi: Uống 2 giọt/lần, ngày uống 2 lần.
Trẻ từ 1-10 tuổi: Uống 2-3 giọt/lần ngày uống 2 lần.
Thiếu niên, người lớn: Uống 3-4 giọt/lần, ngày uống 2 lần.

4. Đối tượng sử dụng
Trẻ còi xương, chậm phát triển, chậm mọc răng, rụng tóc hình vành khăn do thiếu Vitamin D3.
Người thiếu Vitamin D3, Vitamin K2, người loãng xương hoặc nguy cơ loãng xương.
5. Bảo quản
Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em.
Mua ngay: MeQuib 1
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