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30 x 22,4 g  

(= 672 g) 

Glutamine Plus 

o smaku neutralnym 

 

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. 

 

Doustny suplement pokarmowy w postaci proszku, przeznaczony do rozpuszczania w wodzie,  

o wysokiej zawartości glutaminy oraz związków przeciwutleniających (witamina C, witamina E,  

beta-karoten, cynk oraz selen). Nie zawiera laktozy, bezglutenowy.  

 

Do postępowania dietetycznego u osób ze zwiększonym zapotrzebowaniem na glutaminę oraz związki 

przeciwutleniające, wynikającym z zabiegu chirurgicznego, oparzeń lub urazu. 

 

Podawanie: Powinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od indywidualnego 

zapotrzebowania pacjenta. Produkt przeznaczony jest do żywienia uzupełniającego: 1 saszetka,  

2-3 razy na dobę,  ≥ 5 dni.  

 

Ważne informacje: Należy stosować pod nadzorem lekarza. Nieodpowiedni jako jedyne źródło 

pożywienia. Nie podawać dzieciom poniżej 10 lat. Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią 

podaż płynów. Pakowano w atmosferze ochronnej.  

 

Instrukcja użycia: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.  

 

Przygotowywanie: 

1. Do czystego pojemnika lub shakera wlać 200 ml, najlepiej chłodnej wody.  

2. Dodać zawartość jednej saszetki. 

3. Dokładnie wymieszać używając shakera lub łyżki. Po upływie 1 minuty ponownie zamieszać. 

 

Stosowanie: Po rozpuszczeniu w wodzie spożyć natychmiast lub przechowywać w lodówce i zużyć 

w ciągu 24 godzin, po wcześniejszym wymieszaniu. Proszek może być rozpuszczany także w sokach, 

jogurcie, puree jabłkowym itp. W przypadku rozpuszczenia w innym płynie niż woda należy spożyć 

niezwłocznie po przygotowaniu.  

 

 

*Produkt gotowy do spożycia (1 saszetka + 200 ml wody). 

 

 

Średnia zawartość  w 100 ml produktu 

gotowego do spożycia* 

w 22,4 g 

(saszetka) 
w 100 g proszku 

Wartość energetyczna kJ (kcal) 155 (37) 340 (80) 1500 (360) 

Tłuszcz g 0  0 0 

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone g 0 0 0 

Węglowodany g 4,4   9,6 42,7  

- w tym cukry g 0,14  0,31  1,37  

- w tym laktoza g 0  0  0  

Błonnik g 0,6  1,2 5,4  

Białko g 0  0  0 

Glutamina g 4,6  10  44,8 

Sól (Na x 2,5) g <0,01  <0,02  <0,09 

Osmolarność* mosmol/l 235  - - 

Cynk mg 1,5  3,4  15 

Selen μg 23 50  220 

Wit. E mg α-ET 38  83  370  

Wit. C mg 114 250  1100 

β-karoten mg 0,76  1,7  7,4 
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Składniki: L-glutamina, maltodekstryna, skrobia, stabilizator (E 414), witamina C, witamina E, 

siarczan cynku, β-karoten, selenian sodu. 

 

Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.  

 

[logo Fresenius Kabi] 

[na opakowaniu umieszczono, kod EAN oraz numer partii produkcyjnej]  

 

Producent: 

Fresenius Kabi Deutschland GmbH 

D-61346 Bad Homburg, Niemcy 

www.fresenius-kabi.com 

 

Dystrybutor: 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 
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