S Nutridrinkom máte na výber
Až 89 % pacientov na Slovensku si zvolilo príchute Nutridrinku3
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Nutridrink
Multi Fibre 200 ml
s príchuťou:

Nutridrink
základná rada 200 ml
s príchuťou:

N

karamel OVINKA
čokoláda
vanilka
tropické ovocie
neutrál

vanilka
jahoda
pomaranč
banán
Patentovaná zmes 6 druhov vlákniny
Multi Fibre zodpovedá skladbe
vvlákniny v bežnej strave.

Univerzálna nutrične kompletná
tekutá výživa.

Nutridrink
Yoghurt 200 ml

Nutridrink
Compact 125 ml

s príchuťou:

s príchuťou:

malina
vanilka
citrón

jahoda
mocca
vanilka
banán

Príjemne nakyslá chuť napomáha
zvýšenej tvorbe slín.

www.vyzivavchorobe.sk

Klinická výživa

Malé balenie s objemom 125 ml
obsahuje rovnaké množstvo výživy
ako Nutridrink v 200 ml balení.

Bezplatná infolinka:

jednotka
v boji s ochorením

0800 601 600
20.10.2010 15:37

Malnutrícia (podvýživa)
súvisí s chorobou

Pacienti, ktorí potrebujú
Nutridrink
85%
onkologickí
pacienti

Choroba

80%
pacienti
so zápalovými
ochoreniami

Zvýšená
spotreba a znížený
príjem živín
Celková slabosť

Komplikácie
choroby
Strata
samostatnosti

kriticky chorí
pacienti

89 % pacientov si zvolilo
príchute Nutridrinku
pred príchuťami ostatných
prípravkov klinickej výživy 3

50%
geriatrickí
pacienti

Malnutrícia

85 % pacientov preferuje
popíjanie klinickej výživy
z fľašky4

45%

Malnutrícia
Porucha výživy, ktorá je spôsobená nedostatočným
príjmom energie alebo iných živín potrebných
na správnu funkciu organizmu1

pacient
s chronickými
respiračnými
ochoreniami

Rizikoví pacienti

2

www.vyzivavchorobe.sk
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v boji
s ochorením

Nutridrink je istota
pre každého pacienta
už 13 rokov

65%

Bludný kruh
ochorenia

1

Nutridrink potrebujete ak:
máte pokles hmotnosti
o 5 % za 1 mesiac,
resp. pokles hmotnosti
o 10 % za 6 mesiacov¹.
Príklad: súčasná hmotnosť delená
hmotnosťou predchádzajúcou, to celé
vynásobiť 100; napríklad v súčasnosti 63 kg,
predtým 70 kg, teda (63 : 70) x 100 = 90;
schudol na 90 %, t. j. zníženie hmotnosti o 10 %.
Váš BMI index je menej ako 19¹
Výpočet BMI indexu:
hmotnosť (kg)
výška (m)2

Ak si neviete poradiť, zavolajte na bezplatnú infolinku.

Bezplatná infolinka:

0800 601 600
20.10.2010 15:38

