
Nutridrink Protein to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania 
dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza.

Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
ONCOLOGY

Wysoko-
energetyczny
306 kcal***

w
najmniejszej

objętości
125 ml**

Największa 
ilość białka 

(18 g)**

Twoje posiłki   
w walce z chorobą

NUTRIDRINK PROTEIN 
DOSTĘPNY W 8 SMAKACH:
rześki smak czerwonych owoców, 
smak neutralny, rozgrzewający smak 
owoców  tropikalnych i imbiru, 
brzoskwinia-mango, owoce leśne, 
truskawkowy, mokka, waniliowy

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
NUTRIDRINK PROTEIN:

PRZECHOWYWANIE PRODUKTU:
Po otwarciu produkt może być 
przechowywany przez 24 godziny
w lodówce. Po upływie 24 godzin 
niezużyty produkt należy wyrzucić.

Ważne: Nie stosować u dzieci 
poniżej 3 roku życia. 
Nie może być stosowany 
jako jedyne źródło pożywienia.

Nutridrink Protein może być stosowany jako samodzielny 
posiłek lub pomiędzy posiłkami jako uzupełnienie diety.

Nutridrink Protein należy pić powoli, 
1 butelkę przez około 30 minut.

Jest gotowy 
do spożycia.

Wstrząsnąć 
przed użyciem.

Najlepiej podawać 
schłodzony
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kcal białko
 

306 18 g

witaminy
i minerały

w 12
5 ml

Nutricia rekomenduje produkty ze swojego portfolio

1



1. Pod nadzorem lekarza.

*Ilość konsultacji jest ograniczona, pacjenci są zapisywani na konsultację zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dietetycy nie przy-
gotowują jadłospisów dla pacjentów. Serwis Konsumencki, tel.: 22 55 00 155, e-mail: serwis@nutriciamedyczna.pl. (Opłata za połączenie zgodna z taryfą 
operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-17.00). **Na podstawie analizy tego typu produktów dostępnych na rynku polskim 2019. ***306 kcal/125 
ml dla smaków: rześki smak czerwonych owoców, smak neutralny, rozgrzewający smak owoców tropikalnych i imbiru; 300 kcal/125 ml dla smaków: waniliowy, truskawkowy, 
mokka, owoców leśnych, brzoskwinia-mango.

ZAPYTAJ LEKARZA PROWADZĄCEGO, CZY NUTRIDRINK PROTEIN 
JEST ODPOWIEDNI DLA CIEBIE.

Zajmując się od wielu lat żywieniem medycznym, firma Nutricia rozumie jak ważne dla 
pacjentów chorujących na nowotwory jest prawidłowe odżywianie. Czas terapii stoso-
wanej w walce z chorobą może być wyczerpujący dla organizmu. Żywienie medyczne 
wprowadzone do codziennego jadłospisu, pomaga w dostarczeniu energii i składników 
odżywczych. 

 W celu ułatwienia pacjentom onkologicznym komponowania diety,
która dostosowana jest do ich potrzeb firma Nutricia oferuje pacjentom 

chorującym na nowotwory możliwość skorzystania 
z bezpłatnych konsultacji z wykwalifikowanym Dietetykiem  

w postaci porad telefonicznych.

Celem umówienia się na poradę należy skontaktować się 
z Serwisem Konsumenckim firmy Nutricia dzwoniąc pod numer:

(22) 55 00 155*

Usługa jest realizowana przez przez dietetyków współpracujących z firmą 
Nutricia, w oparciu o ich ekspertyzę i doświadczenie w stosowaniu produktów 
Nutricia. PROSIMY O ZAPISY TYLKO PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH 
Z PROBLEMAMI ŻYWIENIOWYMI.

NOWY SERWIS OD NUTRICIA

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego należy stosować pod nadzorem lekarza.

dla pacjentów onkologicznych
Tele-porady z dietetykiem 


