
e n t e r a a l i n e n  r av i t s e m u s

Fresubin® energy fibre DrinK

täysipainoinen energia- ja  
kuitupitoinen ravintojuoma 
 • energiaa 1,5 kcal/ml 
 • kuitua 2 g / 100 ml

sopii hyvin potilaille, joilla on lisään-
tynyt energian- ja kuiduntarve 
 • potilaille, joilla on ummetus tai ripuli 
 • ikääntyneille
 • kroonisesti sairaille

neljä hyvää makua

tasapainoinen kuitusisältö

Omega-3/omega-6-suhde 1:2,6

Gluteeniton

vähälaktoosinen
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tuotetiedot

Täysipainoinen, energiapitoinen (1,5 kcal/ml) ravintolisä, joka sisäl-
tää kuitua. Gluteeniton, vähälaktoosinen.

Käyttöohjeet:
Ravitsemushoitoon potilaille, joilla on vajaaravitsemuksen riski,
erityisesti potilaille, joilla on lisääntynyt energian- ja kuiduntarve. 

annostus:
Täydentävään ravitsemukseen suositellaan 2–3 pulloa à 200 ml/vrk. 
Täydelliseen ravitsemukseen suositellaan 5-7 pulloa/vrk. 3 pulloa 
riittää täyttämään aikuisen suositellun päivittäisen vitamiinien ja 
kivennäisaineiden tarpeen.*

tärkeää! Käytetään joko täydentävään tai täydelliseen ravitsemuk-
seen. Nautittava hitaasti. Ravistettava ennen käyttöä. Ei sovi alle 
1-vuotiaille lapsille.

säilytys:
Säilytetään huoneenlämmössä. Avattua pakkausta voidaan säilyt-
tää jääkaapissa enintään 24 tuntia. 

aineosat:
Vesi, maltodekstriini, maitoproteiini, kasviöljyt, sakkaroosi,
vehnädekstriini, inuliini (sikurista), aromiaineet, selluloosa,
emulgointiaineet (soijalesitiini, E 471), kivennäis- ja hivenaineet,
vitamiinit (A- vitamiini ja kalagelatiini) ja muut ravintoaineet.
Lisäksi suklaanmakuisessa: vähärasvainen kaakaojauhe ja 
stabilointiaineet (E 460, E 466, E 407). 
Mansikanmakuisessa: glukoosi ja happamuudensäätöaine (E 330). 
Vaniljanmakuisessa: happamuudensäätöaine (E 330).

rasvalähde: rypsi- ja auringonkukkaöljy
Proteiinilähde: maito
Hiilihydraattilähde: maltodekstriini, sakkaroosi
Kuitulähde: vehnädekstriini, inuliini, selluloosa, (kaakaojauhe 
suklaanmakuisessa)
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ravintosisältö / 100 ml

energiaa 150 kcal
 630 kJ
Proteiinia 5,6 g
Hiilihydraattia  17,8 g
josta sokeria  5,4c 5,6b 5,9a 6,4d g
josta laktoosia  ≤ 0,25a ≤ 0,26bcd  g
rasvaa  5,8 g
josta tyydyttyneitä rasvahappoja  0,4bcd 0,5a g
josta kertatyydyttymättömiä rasvahappoja  3,7a 3,8bcd g
josta monityydyttymättömiä rasvahappoja  1,6 g
Kuitua  2 g
vettä  78 ml
Osmolariteetti  400a 410b 420c 440d mosmol/l
Osmolaliteetti  520a 530b 550c 580d mosmol/kg H2O
Kivennäis- ja hivenaineita:
Natriumia  80bcd 85a mg
Kaliumia  135bcd 140a mg
Kloridia  100 mg
Kalsiumia  130a 135bcd mg
Magnesiumia  21bcd 24a mg
Fosforia  80bcd 85a mg
Rautaa  2 mg
Sinkkiä  1,5 mg
Kuparia  300 μg
Mangaania  0,4 mg
Jodia  30 μg
Fluoria  0,2 mg
Kromia  10 μg
Molybdeeniä  15 μg
Seleeniä  10 μg
vitamiineja ja muita ravintoaineita:
A- vitamiinia  120 μg
Beetakaroteenia  300 μg
D3- vitamiinia  2 μg
E- vitamiinia  3 mg
K1- vitamiinia  16,7 μg
B1- vitamiinia  0,23 mg
B2- vitamiinia  0,32 mg
Niasiinia  3 mg
B6- vitamiinia  0,33 mg
B12- vitamiinia  0,6 μg
Pantoteenihappoa  1,2 mg
Biotiinia  7,5 μg
Foolihappoa  50 μg
C- vitamiinia  15 mg
Koliinia 26,7 mg

energiansaanti (e%): 

proteiinia 15 %, rasvaa 35 %, hiilihydraattia 47,3 %,  

kuitua 2,7 % 

a suklaa  b mansikka  c kirsikka  d vanilja

*D-A-CH (German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society    
for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association)

Fresubin® energy fibre DrinK

maku tuotenro Pakkauskoko

Mansikka 2022382 4 x 200 ml 

Suklaa 2022234 4 x 200 ml

Vanilja 2022531 4 x 200 ml

Kirsikka 2022085 4 x 200 ml

tilaustiedot

Fresenius Kabi AB
Valimotie 13 b B
00380 Helsinki
P. 09-4281 550
F. 09-4281 5555
www.fresenius-kabi.fi
asiakaspalvelu@fresenius-kabi.com

tilaukset tamrosta:
Apteekkien palvelu puh. 020 445 3300
Sairaala- ja terveyskeskuspalvelu puh. 020 445 3330


