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SMAK Energirik med 300 kcal per flaske

Proteinrik med 15 g protein  
per flaske

Ernæringsmessig komplett

Med fiber

Med lav glykemisk indeks (GI)1)

Moderat karbohydratredusert2) 

med 35 E% fra karbohydrater

Rik på enumettede fettsyrer og 
marin omega-3

Proteinrik næringsdrikk 
med mild smak

Når andre næringsdrikker  
blir for søte

Diben DRINK
Til kostbehandling ved 
underernæring eller risiko  
for underernæring Energirik

Proteinrik

Lav 
glykemisk 

indeks1)
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Proteinrik næringsdrikk med mild smak og lav glykemisk indeks (GI)1)

Velegnet til kostbehandling ved underernæring og risiko for underernæring hos personer som 
opplever at andre næringsdrikker blir for søte og/eller gir for høy  blodsukkerstigning.  

Diben DRINK har en sammensetning som er i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for diabetes2) 

som anbefaler moderat karhohydratredusert kost med 30-40 E% fra karbohydrater samt kost med 
lav glykemisk indeks til type II diabetikere.

Viktig informasjon

Medisinsk næringsmiddel. Kan forskrives på blå 
resept. Kan brukes som tilskudd til annen mat eller 
som eneste næringskilde. Ikke egnet til barn under 3 
år. Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år. Skal 
benyttes under medisinsk kontroll.

Oppbevaring og holdbarhet

Langtidslagres ved romtemperatur. Kan oppbevares 
i kjøleskap i opp til én måned før bruk. Åpnet flaske 
kan oppbevares i kjøleskap i opptil 24 timer. Serveres 
best avkjølt. Drikkes langsomt! Pakket i beskyttende 
atmosfære.

Dosering

Anbefalt inntak som tillegg til annet matinntak er 2–3 flasker per dag.

Anbefalt inntak som eneste næringskilde er minimum 5 flasker  
per dag.

Innholdet av vitaminer og sporelementer er konsentrert og dekker  
dagsbehovet for voksne ved inntak av 3 flasker per dag.

Diben – 200 ml

˚Glucides

Utvalg

Smak Pakningsstørrelse Varenummer Artikkelnummer

Vanilje 4x200 ml 80 21 44 77 83 601

Skogsbær 4x200 ml 86 41 35 77 93 601

Cappuccino 4x200 ml 88 61 23 78 00 601

Nougat 4x200 ml 95 51 37 78 06 601

1)	 	Interne	data.	Glykemisk	indeks	for	Diben	DRINK	er	testet	i	henhold	til	
standard	protokoll	av	Joint	FAO/WHO	Expert	Consultation	og	har	per	
definisjon	lav	GI	(<	55)

2)	 		Nasjonal	faglig	retningslinje	for	diabetes.	Helsedirektoratet	2018.	
www.helsedirektoratet.no


