
Tilausnumero Tuote Myyntiyksikkö Tukkupakkaus
2487502 Fortini Creamy Fruit kesähedelmä 4 x 100 g purkki 12 x 4 x 100 g
2487353 Fortini Creamy Fruit marja ja hedelmä 4 x 100 g purkki 12 x 4 x 100 g

Myynti: Apteekit   Jakelu: Tamro Oyj   Valmistaja: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Hollanti
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Fortini Creamy Fruit on lusikoitava käyttövalmis kliininen ravintovalmiste, 
joka on tarkoitettu yli 1-vuotiaille lapsille sairauteen liittyvän vajaaravitse-
muksen ruokavaliohoitoon. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen, joten so-
veltuu myös ainoaksi ravinnonlähteeksi. Sisältää aitoa hedelmää ja marjaa. 
Ei paloja.

Sopii käytettäväksi ravitsemustukena lapsille, joilla on äkillinen lisääntynyt 
ravinnontarve: (korva-) infektiot, (kitarisa-, nielurisa-) leikkaukset, ripulointi, 
oksentelu, palovammat, vaikea trauma, sepsis, tai jotka tarvitsevat pitkäai-
kaista ravitsemushoitoa (esim. anoreksia, syöpä, synnynnäinen sydänvika, 
kystinen fibroosi). Sopii käytettäväksi myös lapsille, joilla on nielemisvaike-
uksia sileän koostumuksen vuoksi. Käytetään terveydenhuollon ammatti-
laisen ohjeen mukaan. 

GLUTEENITON 

KÄYTTÖ  
Maistuu parhaimmalta jääkaappikylmänä. 

ANNOSTUS 
Täydennysravintona ravinnontarpeen mukaan 1–6 purkkia/vrk. Ainoana 
ravinnonlähteenä 1–12 -vuotiaille 8–13 purkkia/vrk. Alle 2-vuotiaille käyte-
tään varoen yli 4 purkkia/vrk ravintokuitusisällön vuoksi. 

AINESOSAT  
Kesähedelmä: Aprikoosisose (1,3 %), banaanisose (1,3 %), omenasose 
(1,3 %), päärynäsose (1,3 %), sitruunamehutiiviste (0,3 %).
Marja ja hedelmä: Mansikkasose (1,3 %), vadelmasose (1,3 %), omenaso-
se (1,3 %), päärynäsose (1,3 %), porkkanamehutiiviste (0,6 %), sitruuname-
hutiiviste (0,1 %).
Lisäksi molemmissa: Rasvaton lehmänmaito, vesi, sokeri, kasviöljyt 
(rypsi- ja auringonkukkaöljy), maltodekstriini, lämpökäsitelty hapatettu 
lehmänmaito, sakeuttamisaineet (muunnettu tärkkelys, pektiini, johan-
neksenleipäpuujauhe), ravintokuituja (galakto-oligosakkaridit (lehmän-
maidosta), arabikumi, oligofruktoosi, soijapolysakkaridit, selluloosa, fruk-
to-oligosakkaridit, resistentti tärkkelys), heraproteiini (lehmänmaidosta), 
luontaisia aromeja (sisältää lehmänmaitoa), happamuudensäätöaineet 
(sitruunahappo, fosforihappo), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja 
diglyseridit), tärkkelys, natriumsitraatti, kaliumlaktaatti, kasiumvetyfosfaatti, 
karotenoideja (sisältää soijaa) (ß-karoteeni, luteiini, lykopeeni), koliiniklo-
ridi, kaliumsitraatti, magnesiumsitraatti, L-askorbiinihappo, natrium-L-
askorbaatti, tauriini, ferripyrofosfaatti, sinkkisulfaatti, L-karnitiini, kolekal-
siferoli, retinyyliasetaatti, natriumseleniitti, nikotiiniamidi, D-biotiini, kalsium 
D-pantotenaatti, kuparisulfaatti, tiamiinihydrokloridi, mangaanisulfaatti, ri-
boflaviini, pyridoksiinihydrokloridi, natriumfluoridi, fytomenadioni, pteroyyli-
monoglutamiinihappo, natriummolybdaatti, kromikloridi. 

SÄILYTYS  
Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. 
Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

KORVATTAVUUS  
Ei korvattava.

Nutricia Medical Oy 
Linnankatu 26 A, 20100 Turku 
Puh. (02) 274 4111 
www.nutricia.fi  infosuomi@nutricia.com

Fortini  
Creamy Fruit

Runsaskuituinen ja -energiainen (1,5 kcal/ml) yli 1-vuotiaiden lasten 
täydennysravintovalmiste 

Ravintosisältö                                per 100 g 
   = 1 annos

Energiaa kcal 150
kJ 630

Rasvaa 36,6 E% g 6,1
- linolihappoa g 1,3
- α-linoleenih. g 0,3
Hiilihydraatteja 51,6 E% g 19,4
- laktoosia g 3,7
Ravintokuitua      2,5 E% g 1,9
Proteiinia    9,3 E% g 3,5
Natrium mg/mmol 70/3,0
Kalium mg/mmol 150/3,8
Kloridi mg/mmol 110/3,1
Kalsium mg/mmol 130/3,2
Fosfori mg/mmol 100/3,2
Magnesium mg 15
Rauta mg 1,5
Sinkki mg 1
Kupari mg 0,11
Mangaani mg 0,10
Fluori mg 0,10
Molybdeeni µg 6,5
Seleeni µg 4,6
Kromi µg 4,0
Jodi µg 17
A-vitamiini µg RE 65
D-vitamiini µg 1,9
E-vitamiini mg α-TE 1,8
K-vitamiini µg 6,5
Tiamiini (B1) mg 0,23
Riboflaviini (B2) mg 0,24
Niasiini mg NE 1,7
Pantoteenihappo mg 0,5
B6 -vitamiini mg 0,18
Foolihappo µg 23
B12 -vitamiini µg 0,30
Biotiini µg 6
C-vitamiini mg 15
Koliini mg 30
Tauriini mg 11
Karotenoideja mg 0,15
Osmolariteetti mOsm/l 700 (685)*
Osmolaliteetti mOsm/kg   1065 (1035)*
Vesisisältö % 67

* marja ja hedelmä

Produktinformation på svenska: www.nutricia.se. 


