
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

• ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

• ΑΡΙΣΤΗ ΓΕΥΣΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΙΟΝ

VULNER_UP
CODICE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30 φακελίσκοι των 25 gDOSA
TOR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 
Το VULNER_UP είναι ένα τρόφιμο ειδικού ιατρικού σκοπού που ενδείκνυται 
για τη διαιτητική αγωγή ασθενών με πρωτεϊνικό υποσιτισμό, με σκοπό την 
αναδόμηση των ιστών σε περιπτώσεις όπως έλκη κατάκλυσης, έλκη 
διαβητικού ποδιού, εγκαύματα και τραύματα των οποίων η ανάπλαση της 
μυικής μάζας είναι πολύ δύσκολη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Το VULNER_UP αποτελείται από βασικά αμινοξέα με αργινίνη, γλουταμίνη, 
ΗΜΒ, θειαμίνη και βιταμίνη Β6. Η αργινίνη βελτιώνει την κυκλοφορία του 
αίματος και βοηθά την πρωτεϊνική σύνθεση, καθώς και τη δημιουργία 
κολλαγόνου. Η γλουταμίνη επηρεάζει τη δημιουργία κολλαγόνου και 
διευκολύνει την ανάπλαση των ιστών. Το ΗΜΒ είναι σε θέση να μειώσει τον 
καταβολισμό των πρωτεϊνών των μυών. Πρόκειται για προϊόν υψηλής 
διαλυτότητας, που επιτρέπει τη χρήση ρινογαστρικού σωλήνα και 
γαστροστομίας. Χωρίς γλουτένη και λακτόζη.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Η δόση είναι ατομική και καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό με βάση τις 
ανάγκες του ασθενή  Σε γενικές γραμμές συνιστάται ένας φακελίσκος, μία ή 
δύο φορές την ημέρα. Σε περίπτωση χρήσης ρινογαστρικού σωλήνα να 
διαλύετε ένα φακελίσκο σε 250 ml νερού.

ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ, ΑΡΓΙΝΙΝΗ, 
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ, HMB, Zn, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β1 ΚΑΙ Β6

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ
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ωνανά 100 g  ανά φακελίσκο ( 2 5  g )

596 kJ 149 kJ 
140 kcal 35 kcal

0 g 0 g 
0 g 0 g

25 g 6 g 
6,7 g 1,7 g

0 g 0 g
0 g 0 g

0,88 mg 0,22 mg
1,12 mg 0,28 mg

12 mg 3 mg
16 g 4 g
16 g 4 g
6 g 1,5 g
5 g 1,25 g

2,5 g 0,625 g
2,5 g 0,625 g
2,6 g 0,65 g
1,4 g 0,35 g

0,6 g 0,15 g
0,6 g 0,15 g
0,4 g 0,1 g
0,2 g 0,05 g

0,12 g 0,03 g
0,08 g 0,02 g

Ισοδύναμες πρωτεΐνες ανά φακελίσκο      10,55 g
Οσμωτικότητα 447 m Osmol l
Ιξώδες 50 m Pas

25 g

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες ενδείξεις 
και υπό ιατρική επίβλεψη. Δεν είναι κατάλληλο ως μοναδική πηγή 
διατροφής και απαγορεύεται η παρεντερική χρήση. Να μην 
χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των τριών ετών.

Ενέργεια

Λίπη 
εκ των οποίων κορεσμένα
Υδατάνθρακες 
εκ των οποίων σάκχαρα 
Πρωτεΐνες
 Άλας
 Θειαμίνη (Βιταμίνη Β1)
Βιταμίνη Β6
Ψευδάργυρος 
L-Γλουταμίνη
L-Αργινίνη
ΗΜΒ 
L-Λευκίνη
L-Βαλίνη
L-Ισολευκίνη
L-Λισίνη
L-Τρεονίνη 
L-Κυστίνη 
L-Ιστιδίνη 
L Φαινυλαλανίνη 
L-Μεθειονίνη 
L-Τυροσίνη
L-Τρυπτοφάνη
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Με γεύση εσπερειδοειδών

Αποκλειστικός  Εισαγωγέας: NUTRIMEDICAL IKE 
Γραμμή Φροντίδας: 211 013 0158 
E-mail: info@nutrimedical.gr 
www.nutrimedical.grΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 8034108520162




