RESOURCE® ENERGIPULVER
Karbohydratbasert energipulver
som øker energiinnholdet i maten
Resource® Energipulver er et lettløselig berikningspulver som brukes for å øke energiinnholdet i mat og
drikke. Pulveret er sakkarose-, fruktose- og glutenfritt.
Det påvirker ikke smak og er enkelt å bruke.
Resource® Energipulver brukes ved kostbehandling av
pasienter med malabsorpsjonstilstander (f.eks. korttarmsyndrom) og ved sykdommer som krever ekstra
energi (f.eks. kronisk nyresvikt). Kan også brukes som
slaggfri røntgenkost og ved fettredusert kost.
BRUKSOMRÅDE
Resource® Energipulver er et næringsmiddel
til spesielle medisinske formål. Skal kun brukes
under medisinsk tilsyn. Ikke egnet som eneste
næringskilde. Kun egnet fra 3 år. Brukes med
forsiktighet ved diabetes.
Resource® Energipulver er egnet i både kalde og
varme drikker, supper og desserter. Rør ut pulveret
i varm drikke eller suppe. Ved tilberedning av kald
drikke eller suppe tar det ca 5 minutter før pulveret
er oppløst. Resource® Energipulver kan tilsettes
i større mengde enn glukose eller vanlig sukker,
da osmolariteten er lavere og smaken nøytral.

DOSERING
Doseringen avhenger av hvilket energitilskudd man
ønsker. Anbefalt mengde er 25 g (0,5 dl) per porsjon.
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OPPBEVARING
Oppbevares kjølig og tørt og brukes innen 4 uker
etter åpning. Tilberedte produkter skal oppbevares
tildekket og brukes innen 4 timer ved oppbevaring
i romtemperatur og innen 24 timer ved oppbevaring
i kjøleskap.

KARBOHYDRATBASERT
ENERGIPULVER

• 94 g karbohydrat*
• Sakkarose- og fruktosefri
• Nøytral smak
*/100 g pulver

For helsepersonell

INGREDIENSER

NÆRINGSDEKLARASJON per 100 g
Energi
			

kcal
kJ

376
1598

Fett (0% kcal)
– hvorav mettet fett

g
g

<0,1
0

Karbohydrater (100% kcal)
– hvorav sukkerarter
– hvorav glukose
– hvorav maltose

g
g
g
g

94
8
1,5
6,5

Protein (0% kcal)

g

<0,15

MINERALER
Natrium

mg

			
Osmolaritet
Osmolalitet

25 g i 100 ml vann gir ca.
mOsmol/L
234
mOsmol/kg H2O 271

14

Maltodekstrin. Kan inneholde melk.
Kontrollér alltid informasjonen på forpakningen
før bruk.

BESTILLINGER
Produkter kan kjøpes via apotek,
bandagist eller leverandør av medisinsk
forbruksmateriell. Grossister bestiller hos:
Nestlé Sverige AB,
Box 7173, 250 07 Helsingborg
Bestilling: orders@no.nestle.com
Spørsmål ang. bestilling:
kundeservice@no.nestle.com
Tlf. kundeservice: 67 81 73 99
SMAK
Nøytral

BEST.NR.
90 06 68

VARENR.
XX XX XX

MINSTE BESTILLINGSENHET: 1 x 450 g

NHS/ RS Energipulver ACC014/1911 NO

Resource® Energipulver kan foreskrives
på blå resept.

Nestlé Health Science, postboks 683,
Skøyen, 0214 Oslo,
Tlf. 67817400. Ved produktspørsmål: 81568332
www.nestlehealthscience.no

