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Olimp LiveUp, proszek - smak waniliowy, 280 g
 

Cena: 76,65 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 280 g

Postać prosz.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku waniliowym

Wskazania:

Preparat przeznaczony do stosowania w postępowaniu dietetycznym u osób narażonych na utratę masy mięśniowej związaną m.in. z
okresami unieruchomienia, w okresie rekonwalescencji i rehabilitacji, a także związaną z wiekiem, sarkopenią, u osób ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na białko, zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych oraz przewlekle chorych.

Dawkowanie:

Poleca się podawanie 1 porcji (40 g) produktu na dobę. 

Gdy porcja preparatu zostanie pominięta można przyjąć go później.

Nie należy przekraczać porcji polecanej do spożycia w ciągu dnia, chyba ze zostanie ona dostosowana do indywidualnego
zapotrzebowania na zalecenie i pod nadzorem lekarza.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosować pod nadzorem lekarza.

Preparat jest środkiem spożywczym niekompletnym pod względem odżywczym i nie może być stosowany jako jedyne źródło
pożywienia. β-hydroksy-β-metylomaślan wapnia (CaHMB) zawiera wapń (750 mg w 3,75 g).

Sposób przygotowania:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
Do naczynia zawierającego 170 - 190 ml przegotowanej wody o temperaturze pokojowej dodawać powoli 1 porcję produktu (zawartość
1 miarki = 40 g) mieszać do całkowitego rozpuszczenia proszku.
Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Nie stosować w galaktozemii.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Składniki:

Koncentrat białek serwatkowych (z mleka), maltodekstryny, β-hydroksy-β-metylomaślan wapnia, mikronizowany monohydrat kreatyny,
substancja zagęszczająca - guma ksantanowa; aromaty, olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (MCT), diglicynian cynku
(chelat aminokwasowy cynku Albion®), substancje słodzące – sukraloza, acesulfam K, cyklaminiany; cholekalcyferol – wit. D.

Zawiera cukry i substancje słodzące.

Informacja o wartości odżywczej 1 porcja (40 g) 100 g

Wartość energetyczna 552 kJ/ 132 kcal 1380 kJ/ 330 kcal
Tłuszcz, w tym

- kwasy tłuszczowe nasycone

2,2 g

1,6 g

5,5 g

4 g
Węglowodany, w tym

- cukry

8 g

1,3 g

20 g

3,25 g
Błonnik 0 g 0 g
Białko 20 g 50 g
Sól 0,1 g 0,25 g
Witamina D 40 μg 100 μg
Cynk (z chelatu Albion®) 5 mg 12,5 mg
Ca HMB (β-hydroksy-β-metylomaślan wapnia)

w tym: HMB

3,75 g

3 g

9,375 g

7,5 g
Monohydrat kreatyny

w tym: Kreatyna

3 g

2,64 g

7,5 g

6,6 g

Opakowanie: 280g

Smak: waniliowy
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