
Sữa Forticare 125ml

Thành phần của sữa Forticare
DHA, EPA, chất xơ thực phẩm, chất béo, vitamin A, vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K, Thiamin,
Riboflavin, Niacin, Acid pantothenic. vitamin B6, acid folic, vitamin B12, Biotin, Vitamin C,
Sodium, Potassium, Clorid, Calcium. phospho, phosphat, Magnesium. sắt, kẽm, đồng, mangan,
fluorine, Molybdenum, Selenium, Chromium, Iodine, L Carnitin, Choline, nước.
Công dụng của sữa Forticare
Cung cấp nguồn dưỡng chất thiết yếu cho các trường hợp khó nhai, khó nuốt, suy nhược cơ thể
hoặc người ung thư
Đối tượng sử dụng của sữa Forticare
Bệnh nhân suy dinh dưỡng, chán ăn, kén ăn
Bệnh nhân ung thư, suy mòn do ung thư
Đối tượng cần nhu cầu dinh dưỡng cao
Sử dụng được cho bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.
Hướng dẫn cách sử dụng sữa Forticare
Sử dụng tùy theo nhu cầu của bệnh nhân.
Đối với bệnh nhân ung thư nên dùng tối thiểu mỗi ngày 3 chai.
Đối với người muốn bổ sung dinh dưỡng nên dùng mỗi ngày từ 1 đến 3 chai.
Ngon hơn khi uống lạnh
Lưu ý khi sử dụng sữa Forticare
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Không sử dụng nếu mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm Không dùng cho trẻ dưới
3 tuổi.
Đối với trẻ từ 3 đến 6 tuổi nên hỏi thêm ý kiến bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng trước khi
dùng.
Bảo quản sữa Forticare
Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 25 độ C
Để xa tầm tay trẻ em
Tránh nơi có nhiệt độ khắc nghiệt, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Sau khi mở có thể bảo
quản trong tủ lạnh sau khi đậy nắp kín trong thời gian tối đa 24h
Mua ngay: Sữa Forticare Nutricia

SỮA BỘT NEPRO 1 GOLD LON THIẾC

400G CHO NGƯỜI BỆNH SUY THẬN

CHƯA LỌC MÁU NGOÀI THẬN VÀ

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.

https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/sua-forticare-cho-benh-nhan-ung-thu/


Đối tượng sử dụng
Sữa Nepro 1 Gold được thiết kế dành riêng cho người cần chế độ ăn protein thấp, giảm Natri và
giàu năng lượng.

Người bệnh suy thận, người bệnh thận có ure huyết tăng.
Sản phẩm dùng được cho người bệnh tiểu đường
Giảm Protein: Hàm lượng protein thấp giúp giảm lượng ure máu, giảm gánh nặng lên thận, ngăn
ngừa tiến triển bệnh thận.
Ít Natri, Kali, Photpho: Kiểm soát các yếu tố điện giải, cân bằng huyết áp và thuận lợi trong xây
dựng chế độ ăn.
Kiểm soát đường huyết
Hỗ trợ tiêu hóa
Chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, tăng phát triển của hệ vi khuẩn đường
ruột, tăng miễn dịch và phòng ngừa táo bón
Phục hồi sức khỏe
Vitamin A, C, E, kết hợp với Kẽm giúp tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, Không
Cholesterol, không đường lactose
Mua ngay: Sữa Nepro 1

Sữa Fresubin 2Kcal Fibre

Sữa Fresubin 2Kcal Fibre – Dinh dưỡng y học bổ sung hàm lượng đạm protein, cao năng lượng
( 2Kcal/1ml ). Fresubin 2Kcal Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho bệnh nhân suy dinh dưỡng hoặc
có nguy cơ suy dinh dưỡng, đặc biệt là bệnh nhân có nhu cầu cao về năng lượng và protein
hoặc bị hạn chế sử dụng chất lỏng. Bệnh nhân cần tăng cường Protein sau chạy thận nhân tạo
để bù đắp lượng mất đi sau lọc máu.
Fresubin 2Kcal Fibre Drink Hương Cappuccino thường được dùng trong trong các trường hợp
hội chứng ruột ngắn, hấp thu kém. Dùng bổ sung dinh dưỡng cho những bệnh nhân được nuôi
ăn trước khi phẫu thuật, bệnh nhân bị viêm ruột, sau khi cắt dạ dày toàn phần, có lỗ rò ở ruột,
bệnh liên qua đến suy dinh dưỡng, lọc máu và chạy thận nhân tạo liên tục.
– Sữa Fresubin 2Kcal được thiết kế đáp ứng nhu cầu cao về năng lượng cho bệnh nhân (cung
cấp 400kcal / 200 ml).
– Sản phẩm chứa hàm lượng cao protein (20g / 200 ml) giúp tái tạo và duy trì khối cơ, cải thiện
chức năng vận động.
– Cung cấp đủ 13 loại Vitamin và 15 loại khoáng chất và chất chống oxy hoá giúp cải thiện hấp
thu và tăng cường miễn dịch.
– Sữa Fresubin có hương vị Cappucino hơm ngon, béo ngậy dễ uống.
– Dạng đóng chai thuận tiện sử dụng.
Muga ngay: Fresubin 2Kcal Fibre

Sữa Peptamen Junior 400g dễ hấp thu,

giảm tiêu chảy

https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/sua-nepro-1-sua-cho-nguoi-suy-than-chua-loc-than/
https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/sua-fresubin-2kcal-fibre-cho-ung-thu/


Sữa Peptamen Junior có chứa 100% đạm Whey thủy phân bằng enzym giúp quản lý chế độ ăn
uống đầy đủ cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi rối loạn tiêu hóa, ung thư, mất cân bằng dinh dưỡng.
Peptamen Junior là sản phẩm dinh dưỡng y học đặc trị cho trẻ em có hội chứng ruột ngắn, sau
hậu phẫu, tiêu chảy, trẻ kém tiêu hóa, trẻ kém hấp thụ, viêm ruột, viêm tụy, ung thư… Sản phẩm
giúp tạo điều kiện hấp thu các chất dinh dưỡng thiết yếu ở bệnh nhân bị giảm khả năng hấp thụ,
giúp trẻ phục hồi nhanh chóng sau khi mắc các bệnh về tiêu hóa.
Sữa Peptamen Junior chứa 100% đạm Whey thủy phân bằng enzym thành peptides – dễ hấp
thu, giảm tiêu chảy. Đây là công nghệ độc quyền đến từ Nestle được khoa học chứng minh giúp
phòng ngừa nguy cơ dị ứng với đạm sữa bò. Công thức cân bằng hệ tiêu hóa đường ruột có thể
sử dụng như nguồn dinh dưỡng duy nhất hoặc bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày. Cách pha linh
hoạt giúp cung cấp năng lượng từ 1 kcal / ml đến 1,5 kcal / ml.
Điểm khác biệt nổi bật sản phẩm
- Công thức nguyên tố độc đáo – Peptide wheyyzed whey & MCT
- 100% peptide whey thủy phân có thể dễ dàng hấp thụ bởi cơ thể trẻ.
- 13.7 g Protein trong 100 g bột giúp cân bằng dinh dưỡng
- 51% nguồn chất béo như triglycerides chuỗi trung bình (MCT) có thể được hấp thụ trực tiếp
vào thành mạch ruột
- Độ thẩm thấu thấp (370 mOsm / kg nước) có thể làm giảm nguy cơ tiêu chảy thẩm thấu
Mua ngay: Sữa Peptamen Junior

Sữa Nutrinidrink 400g

Sữa nutrinidrink có tốt không, Cách pha sữa nutrinidrink.Loại sữa nhập khẩu từ đức này có ưu
điểm vượt trội gì. Những lưu ý mẹ cần biết khi sử dụng Sữa Nutrinidrink cho bé.
Sữa Nutrinidrink 400g vị vani Sữa Nutrinidrink 400g vị vani
Sữa NutriniDrink là loại sữa đặc biệt được các mẹ ưu ái xem như “bí kíp hoá giải cân nặng cho
bé”.
Được nhập khẩu nguyên lon từ Đức, đây là dòng sữa được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên
dùng đối với bé ở 1- 12 tuổi.
Đặc biệt, sữa sẽ phát huy tác dụng tối đa nhất với các bé bị suy dinh dưỡng vừa và nhẹ hoặc bé
cần phục hồi cơ thể sau thời gian 28 ngày.
Sữa nutrinidrink của đức _Dinh dưỡng của bé và bí kíp của mẹ Suy dinh dưỡng – căn bệnh phổ
biến của hầu hết trẻ em ở Việt Nam Với sức khoẻ của bé, cân nặng có ý nghĩa vô cùng quan
trọng. Bé thừa cân, béo phì thường hay mắc bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường.
Ngược lại, những bé thiếu nhiều cân theo chuẩn WHO sẽ dễ bị suy dinh dưỡng. Khi cơ thể yếu
ớt, sức khoẻ của bé cũng kém theo.
Những hiện tượng thiếu máu, thiếu sắt, thiếu các chất tổ hợp tái tạo máu, … sẽ diễn đến hệ
miễn dịch kém, cơ thể không có sức đề kháng cao sẽ khiến bé dễ bị bệnh hơn bạn bè đồng
trang lứa.
Sữa Nutricia NutriniDrink xuất hiện như một lời giải tuyệt vời cho bài toán khó nhằn này.
Được sản xuất bởi hãng Nutricia – một trong những hãng sản xuất sữa nổi tiếng hàng đầu thế
giới.
Dòng sữa này là sự lựa chọn hoàn hảo khi mẹ muốn bé yêu khoẻ mạnh.
Khi nào mẹ cần “bí kíp hoá giải cân nặng cho bé” ? Nếu như bé nhà mình thuộc một trong
những trường hợp dưới đây thì các mẹ nên xem xét.
Lúc này, mẹ có thể dùng “bí kíp hoá giải cân nặng cho bé” – Sữa NutriniDrink được rồi!

https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/sua-peptamen-junior-400g-nestle/


+ Bé có nhu cầu dinh dưỡng tăng cao sau khi bệnh, trước và sau khi phẫu thuật.
+ Bé không ăn uống đầy đủ vì lượng thức ăn thấp dưỡng chất hoặc loại thực phẩm không lành
mạnh.
+ Bé chán ăn, biếng ăn, từ chối mọi nguồn thức ăn.
+ Bé chưa đạt chiều cao và cân nặng theo khuyến nghị của tổ chức Y tế WHOvà ở mức suy
dinh dưỡng
Mua ngay: Sữa Nutrinidrink 400g

https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/sua-nutrinidrink-400g-nutricia-ha-lan/

