
En genvej til at 
undgå vægttab

Ernæring er vigtig ved alvorlig sygdom



Undgå vægttab
Når man er syg, er ernæring vigtigere end ellers. Det kan være helt 
afgørende, at man ikke taber sig. Mange tror fejlagtigt, at det kan 
være en god anledning til at smide nogle ”overflødige” kilo, men 
når man er syg, er det især muskler, man taber, og det er alvorligt. 
I nogle tilfælde kan man blive så svækket, at livs vigtig behandling 
må udskydes eller helt droppes. 

Hos mange ses vægttab 
allerede ved første besøg hos 
praktiserende læge. Derefter 
kommer et behandlingsforløb, 
der også kan have  negativ 

indflydelse på vægten. Mange  taber sig faktisk under hele sygdoms
forløbet, så jo længere tid vægten kan holdes oppe desto bedre.  
Spørg din læge, hvad du kan gøre for at undgå vægttab.

Når man er syg, er det især muskler, 

man taber, og det er alvorligt.



Protein og energi
Protein er kroppens byggesten og helt nødvendig for at opbygge og 
ikke mindst vedligeholde muskler. Ved sygdom har man brug for mere 
protein, end når man er rask.

Man kan sikre sig protein ved at 
vælge proteinrige fødevarer som 
for eksempel kød, fisk, æg og ost. 

Energi er kroppens brændstof 
og kaldes også for kalorier/kilojoule. Energien er vigtig, da den giver 
kræfter til at holde sig i gang og til noget så basalt som at trække 
vejret. Vælg mad uden at spare på for eksempel den fede ost, smør 
eller vegetabilske olier.

Det er dejligt at lave mad, men det tager tid, og nogle gange har man 
måske ikke overskud til at stå ved gryderne. Ved alvorlig sygdom kan 
man også have kvalme eller problemer med at  synke maden. I de til
fælde er det ikke altid, man har lyst til at spise. Men kroppen  fungerer 
som en maskine og har konstant brug for næring, også når man er 
syg, træt og ikke har lyst til mad.

Når man er syg, har man brug for 

mere protein end ellers.



/ca. 100 g laks

/ca. 3 æg

1 fl aske Fresubin® 2 kcal DRINK à 200 ml indeholder 

20 g protein

/ca. 100 g oksekød

Protein er vigtigt for, at din krop kan fungere. Når appetitten 
svigter, har du en tendens til at fravælge kød og fi sk. Kød og 
fi sk indeholder meget protein. Derfor er det ekstra vigtigt at 
få protein fra andre kilder, fx mælke protein.

Fresubin® 2 kcal DRINK er baseret på  mælkeprotein og 
 indeholder 20 g protein pr. fl aske, og så smager den godt!
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/ca. 4 skiver lyst brød

/ca. 6 æbler

/1000 ml saftevand

1 fl aske Fresubin® 2 kcal DRINK à 200 ml indeholder 

1680 kJ/400 kcal
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Energi er kroppens brændstof. Energien er vigtig for, at 
du får kræfter til livet. Når appetitten svigter, er det vigtigt 
at spise fødevarer, der indeholder meget energi.

Fresubin® 2 kcal DRINK indeholder meget  energi, 1680 kJ eller 
400 kcal pr. fl aske, og så smager den godt!
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1 fl aske Fresubin® 2 kcal DRINK à 200 ml indeholder 

Måltider med 
protein og energi

Alle bør spise 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider i løbet af 
dagen. Har du nedsat  appetit, vil du typisk spise små hoved
måltider, og derfor bliver  mellemmåltiderne endnu vigtigere. 
På den måde sikrer du dig de vigtige næringsstoffer.

Fresubin® 2 kcal DRINK er et godt og balanceret mellem måltid 
med meget energi og protein. 
Fresubin® 2 kcal DRINK indeholder det samme som et helt 
 måltid, og så smager den godt!



Du bør vælge et fuldgyldigt 
produkt, der svarer til et 
hovedmåltid fx Fresubin 
2 kcal DRINK

 Det sikrer øget indtag af 
energi, protein, vitaminer og 
mineraler

Du bør drikke et produkt 
med højt indhold af protein, 
så du får dækket dit 
behov under sygdom eller 
svækkelse fx Fresubin 2 kcal 
DRINK

Det sikrer protein til optimal 
muskelopbygning

Du bør skifte mellem de 
forskellige smagsvarianter. 
De mest populære smags
varianter af Fresubin 2 kcal 
DRINK er Skovbær, Vanille 
og Cappuccino

   Det sikrer gode resultater og 
compliance

Det er en god idé at tage  
en ernæringsdrik, inden  
du går i seng

 Det forkorter ”fasteperioden” 
til morgenmaden og optimerer 
det totale døgnindtag

Drik 2 flasker om dagen og 
husk at følge vægten, så du 
opnår den ønskede effekt.  
Vejning ca. 1 gang om ugen

Hvis vægtøgning eller vægt
stabilitet ikke opnås, skal du 
drikke en ekstra ernærings
drik dagligt

Gode råd til dig,  
der har behov for ernæringsdrikke 
Hvis du har nedsat appetit, kan ernæringsdrikke være en god genvej til at få en tilstrækkelig 
mængde næringsstoffer.
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Genvej til protein og energi
Hvis man i perioder har svært ved selv at få lavet mad eller har svært 
ved at tygge, kan ernæringsdrikke være en genvej til protein og energi. 
Et mellemmåltid lige inden sengetid kan også være med til at optimere 
det samlede indtag. 

Vi har har samlet de mest populære smagsvarianter i én startpakke, 
så du nemt og bekvemt kan smage dig frem til dine favoritter. 
På den måde opnår du de bedste resultater. 

Fresubin Startpakke indeholder otte smagsvarianter:
 1 .  Fresubin 2 kcal DRINK Skovbær
 2. Fresubin 2 kcal DRINK Vanille
 3. Fresubin 2 kcal DRINK Cappuccino
 4. Fresubin 2 kcal DRINK AbrikosFersken
 5. Fresubin 2 kcal DRINK Karamel
 6. Fresubin 2 kcal DRINK Neutral
 7. Fresubin 2 kcal Fibre DRINK Chokolade
 8. Fresubin 2 kcal Fibre DRINK Lemon

Hvorfor Fresubin 2 kcal/2 kcal Fibre DRINK?
• Fordi det er en fuldgyldig ernærings drik, der indeholder alle 

makro og mikro næringsstoffer, hvilket betyder, at du kan leve 
udelukkende af dem.

• Fordi en flaske på 200 ml indeholder 400 kcal/1680 kJ og 20 gram 
protein, hvilket svarer til indholdet i et stort hovedmåltid.

• Fordi indholdet er en god genvej til energi, protein, vitaminer og 
mineraler, når appetitten svigter.

• Og fordi de smager godt!

Købes på dit lokale apotek.


