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Ενδείκνυται ως συμπληρωματική διατροφική αγωγή σε περιπτώσεις οπως:

Ακολουθώντας τις ιατρικές οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το βάρος και τις κλινικές 
καταστάσεις, το θερμιδικό τμήμα που ενδεικτικά παρέχεται από το MCT πρέπει να 
αντιπροσωπεύει περίπου το 55% του μεριδίου θερμίδων που προέρχεται από το λίπος. 

Κανονικά σε διαιρεμένες δόσεις των 15-20 ml (3-4 κουταλάκια του γλυκού).
Το MCT Oil μπορεί να καταναλωθεί είτε ωμό, είτε αφού θερμανθεί  (T ° <150- 160 ° C, 
για την αποφυγή θερμικής υποβάθμισης).

Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στο προϊόν σε 
ένα κλειστό, σωστά αποθηκευμένο προϊόν.  

Το έλαιο MCT πρέπει να λαμβάνεται μετά από ιατρική οδηγία και παρακολούθηση. Το  MCT 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδική πηγή τροφής. Να φυλάσσεται μακριά από 
παιδιά. 

Μείγμα τριγλυκεριδίων μέσης 
αλύσoυ (MCT) που λαμβάνεται 
κυρίως από έλαια καρύδας.

MCT Oil

ΑΝΑ 100 g 

Energy kJ/kcal 3470/830

Fats 100 g

  of which saturated fatty acids 100 g

    of which caprilic acid  (C8:0) 55 g

    of which capric acid (C10:0) 43 g

    of which caproic acid  (C6:0) 0.5 g

    of which lauric acid  (C12:0) 0.9 g

    of which myristic acid  (C14:0) 0.6 g

Carbohydrates 0 g

of which sugars 0 g

Protein 0 g

Salt 0 g

Dietary fiber 0 g

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

1 ml of Chiloil corresponds to 0.95 g 

1000 ml 

• Επιληψεία 
• Κυστική ίνωση
• Λεμφοιδήματα
• Παγκρεατοπάθειες
•  Νόσος του Crohn
•  Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
• Σύνδρομο βραχέως εντέρου
• Παθήσεις των χοληφόρων αγγείων
• Υπερκαταβολισμό (όπως υποσιτισμό, εγκαύματα, σήψη)
• Οξειδωτικές δυσλειτουργίες σε λιπαρά οξέα μακράς αλύσου  LCHAD, VLCAD

Αποκλειστικός  Εισαγωγέας: 
NUTRIMEDICAL IKE 
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