
MiniMax®

Resource MiniMax -valmistetta on saatavana kaakaon, 

mansikan sekä Banaani-aprikoosin makuisena.

•  Maito ja kerma antavat tuotteelle täyteläisen ja  

miedon maun.

•  Proteiinin lähteenä on maitoproteiini, josta 61% koostuu 

herasta - helpottaa mahalaukun tyhjenemistä ja edes-

auttaa hyvää siedettävyyttä.1-3

KÄYTTÖ
Resource MiniMax soveltuu yli 1 vuotiaille lapsille ja lapsille 

joiden energiantarve on kohonnut, vajaaravituille tai joilla 

on muita kasvuun liittyviä ongelmia. Käytetään lääkärin tai 

ravitsemusterapeutin ohjauksessa. 

Resource MiniMax soveltuu käytettäväksi ainoana ravin-

nonlähteenä tai käytetään muun ravinnon lisänä. Sen voi 

nauttia lämmitettynä tai kylmänä, pakastaa jäätelöksi tai 

käyttää leivontaan ja ruoanvalmistukseen.

SÄILYTYS 
Avaamaton pullo säilytetään kuivassa ja viileässä. Avattu 

pullo säilytettävä uudestaan suljettuna jääkaapissa ja 

käytettävä vuorokauden kuluessa. 

RAVINTOSISÄLTÖ per 100 ml
Energia: 120/121* kcal (500/504* kJ)

Rasva: 5,5/5,6* g (41/42* E%) palmu-, rapsi-,  

 auringonkukkaöljyä ja kermaa

Hiilihydraatit:  13,7 g (46/45* E%) maltodek- 

striinia ja hedelmäsokeria

Proteiini:  3,8/3,9* g (13 E%) maitoa, kermaa ja 

heraproteiinia

Laktoosi: Vähälaktoosinen, < 0,05 g

Gluteeni: Gluteeniton

* koskee kaakaonmakua

Lähteet: 1Khoshoo V et al. Incidence of gastroesophageal reflux with 

whey- and casein-based formulas in infants and in children with severe 

neurological imparment. J ped Gastroent Nutr 1996;22:48-55. 2Fried MD et al. 

Decrease in gastric emptying time and episodes of regurgitation in children 

with spastic quadriplegia fed whey-based formula. J Ped 1992;120:569-572. 
3Khoshoo V and Brown S. Gastric emptying of two whey-based formulas of 

different energy density and its clinical implication in children with volume 

intolerance. Eur J Clin Nutr 2002;56:656-658.

Resource MiniMax on kliininen ravintovalmiste. Kelan 

korvattavuus koodeilla 601 (ravintoaineiden, lähinnä 

rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt) ja 602 (lasten vai-

keat aliravitsemustilat).

Runsasenerginen täydennyravintojuoma 
luomumaidosta ja -kermasta
Resource MiniMax on ravitsemuksellisesti täysipainoinen täydennysravintojuoma yli vuoden  

ikäisille lapsille. Mietoja ja täyteläisiä makuja.

Terveydenhuollon asiantuntijoille



Banaanin- ja  
aprikoosinmakuinen

Kaakaonmakuinen

Mansikanmakuinen

AINEKSET
Mansikka- ja Banaani/-Aprikoosinmakuinen: Rasvaton 

maito, vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (palmu, rapsi, 

auringonkukka), fruktoosi, kerma (3,5 %, maidosta), 

heraproteiini (maito), kivennäisaineet, (kaliumsitraatti, 

natriumsitraatti, natriumkloridi, kalsiumfosfaatti, kalsium- 

hydroksidi, magnesiumkloridi, rautasulfaatti, sinkkisulfaatti, 

kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti, natriumfluoridi, kalium- 

jodidi, natriumseleniitti, kromikloridi), emulgointiaine 

(soijalesitiini), vitamiinit (C, niasiini, B
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foolihappo, biotiini), aromi, tauriini, entsyymi (laktaasi), 

hapettumisenestoaine (E304). 

Kaakaonmakuinen: Rasvaton maito, vesi, maltodekstriini, 

fruktoosi, kasviöljyt, (palmu, rapsi, auringonkukka), kerma 

(3,2% maito), heraproteiini (maito), kaakaojauhe (1%), 

kivennäisaineet (kaliumsitraatti, natriumsitraatti, natrium-

kloridi, kalsiumfosfaatti, kalsiumhydroksidi, rautasulfaatti, 

magnesiumkloridi, sinkkisulfaatti, kuparisulfaatti, man-

gaanisulfaatti, natriumfluoridi, kaliumjodidi, natriumseleniitti, 

kromikloridi), emulgointiaine (soijalesitiini), vitamiinit (C, 

niasiini, B5
, A, B
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, D, K, foolihappo, biotiini), tauriini, ent-

syymi (laktaasi), hapettumisenestoaine (E304). Gluteeniton. 
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RAVINTOSISÄLTÖ per 100 ml
Energia  kcal 120/121*
 kJ 500/504*

Rasva (41/42* E%) g  5,5 / 5,6*

-josta tyydyttyneet rasvat g 2,1

-josta kertatyydyttymättömät rasvat g 2,3

-josta monityydyttymättömät rasvat g 1,1 / 1,2*

-josta linolihappo g 0,90

-josta a-linoleenihappo g 0,10 / 0,11*

n6:n3 -suhde  9:1

Hiilihydraatit (46 E%) g  13,7

-joista sokerit g 7,7

-joista laktoosi g <0,05

Ravintokuitu  g  0,5

Proteiini (13 E%) g  3,8 / 3,9*

Vitamiinit    

A-vitamiini µg 55

D-vitamiini µg 1,6

K-vitamiini µg 6,0

C-vitamiini mg 15

B
1
-vitamiini mg 0,09

B
2
-vitamiini mg 0,14

B
6
-vitamiini mg 0,10

Niasiini mg (mg NE)  1,35 (2,3)

Foolihappo µg 13

B
12

-vitamiini µg 0,30 / 0,25*

Pantoteenihappo mg 0,60

Biotiini µg 2,5

E-vitamiini mg a-TE 0,75

Kivennäisaineet    

Natrium mg 60

Kloridi mg 80

Kalium mg 150 / 180*

Kalsium mg 95 / 90* 

Fosfori mg 70

Magnesium mg 10 / 15*

Rauta mg 1,0 / 1,2*

Sinkki mg 0,80

Kupari mg 0,10 / 0,14*

Jodi µg 10

Seleeni µg 3,5

Mangaani mg 0,07 / 0,11*

Kromi µg 4,5 / 7,0*

Molybdeeni µg 6,0 / 7,0*

Fluoridi mg 0,08 / 0,10*

Muut ravintoaineet

Koliini mg 11

Inositoli mg 6,0

Tauriini mg 8,0

L-karnitiini mg 1,4

Osmolariteetti                      mOsm/l 550

Vesipitoisuus  g/100 ml 83 / 82*

*kaakaonmakuinen

TILAUKSET
Resource MiniMax -valmisteita voi ostaa apteekista tai 

tilata Oriolasta, Puh: 010-429 555, sähköposti:  

laakemyynti@oriola.fi.

  Oriolan
Makuvaihtoehto MSI-nro tuotenumero 

Kaakao 33 41 33 A 5925  

Mansikka 33 41 34 A 5926 

Banaani ja aprikoosi 33 41 35 A 5927

Resource MiniMax myyntiyksikön koko on 2x200 ml ja  

tukkupakkaus on 12x2x200ml

Nestlé Health Science, PL 50, 02151 Espoo. 
Puh: 010-395 11.
www.nestlehealthscience.fi


