< VOLTAR ATRÁS

li
Nome comercial

hipercalórica
Descrição

Ananás; Maçã

Dieta completa hipercalórica

Alperce;
Baunilha;
Chocolate;
Morango

Fortimel ® Energy

Dieta completa hipercalórica

SNO
hipercalórico

Hidratos de
carbono (g/200 mi)

Proteínas
(g/200 mi)

Fibra
(g/200 mi)

Água
(ml/200 mi)

Osmolaridade
(mosmol/I)

Proteínas:leite; Hidratos de
carbono:maltodextrina,
sacarose; Lípidos:óleos
vegetais.

300

11,6

37,6

11,2

o

156

390/405(
dependendo do
sabor)

EasyBottle 200
mi

Proteínas:soro de leite;
Hidratos de carbono:
maltodextrina,
sacarose

300

o

67

8

o

152

680

Garrafas de 200
mi

Lípidos:100% de Origem
Vegetal; Hidratos de carbono:
73% Maltodextrina, 27%
Sacarose; Proteínas:95%
Caseína, 5% Soroproteínas

303

10

42

11,2

<1(1)

155

488

Garrafas de 200
mi

Lípidos: Óleo de Canola;
Hidratos de carbono:84%
Maltodextrina, 16% Sacarose;
Proteínas:75,5% Caseína,
24,5% Soroproteínas

400

17,4

42,8

18

140

520

Garrafas, com
200 mi

É um suplemento nutricional
oral hipercalórico, com 12 g de
proteína e 300 kcal (1.5
kcal/ml), numa embalagem de
200 mi. Sem lactose, glúten e
resíduos. Contém ingredientes
derivados
de leite e soja.

300

11,6

36,8

12

156

455

EasyBottle 200
mi

Fresubin Jucy DRINK

Resource 2,0

Lípidos
(g/200 mi)

Baunilha;
Cappuccino;
Frutos Tropicais;
Morango

SNO na forma
de sumo, hipercalórico (1,5
kcal/ml).
Isento de lípidos e fibra;
clinicamente
isento de lactose, isento de
glúten.

Alperce; Baunilha

Banana, baunilha
e morango
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Valor energético
(Kcal/200 mi)

Apresentação

Fresubin ® Energy DRINK

Resource Energy

Líquido

Sabores

SNO completo, hipercalórico
(1,5 kcal/ml). Clinicamente
isento de lactose. Isento de
glúten e de fibra.

®

1

Fontes de Macronutrientes:

li
o

Observações

(1) Chocolate

GI

h i percalórica

Nome comercial

Descrição

Fresubin Powder
Extra

SNO em pó, para ser reconstituído com
leite, obtendo-se uma bebida
hipercalórica (1,7 kcal/ml), isento de
fibra (exceto sabor chocolate). Com
lactose, isento de glúten

®

Nome comercial

Descrição

Sabores

Baunilha;
Chocolate;
Morango;
Neutro

Sabores

Chocolate

Calshake ®

SNO em pó para ser reconstituído com
leite obtendo-se um batido
hipercalórico (1,9 kcal/ml), isento de
fibra (exceto chocolate). Com lactose,
isento de glúten.

Banana,
Baunilha e
Morango

< VOLTAR ATRÁS

2.DII

Lípidos (g/por 1
Valor energético (Kcal/por
Hidratos de carbono (g/por 1 Proteínas (g/por 1 saqueta Fibra (g/por 1 saqueta
Osmolaridade
saqueta
Apresentação Fontes de Macronutrientes: 1 saqueta (62 g de pó)+ 20(
(62 g de pó)+ 200 mi de (62 g de pó)+ 200 mi de
saqueta (62 g de pó)
(mosmol/I)
(62 g de pó)+ 200 m
+ 200 mi de leite gordo)
mi de leite gordo)
leite gordo)
leite gordo)
de leite gordo)
Proteínas: leite; Hidratos
de Carbono:
Caixas com
17,7
14,8
0/1,lja)
397
maltodextrina, sacarose;
47,S(a) /48,5
saquetas de
530-670*
Lípidos: TCM, óleos
62 g
vegetais.

Apresentação Fontes de Macronutrientes:

Caixa 7 x 87 g
/ 90 g (sabor
chocolate)

Valor energético
(Kcal/por 100 mi
de produto* pronto a usar
+ leite gordo 4,0%)

194
Proteínas: leite; Hidratos
de carbono: dextrose,
maltodextrina, xarope de
glicose, sacarose; Lípidos:
óleo vegetal, TCM

190

Lípidos (g/por 100 mi
Hidratos de carbono (g/por
de produto•
100 mi de produto• pronto a
pronto a usar
usar
+ leite gordo
+ leite gordo 4,0%)
4,0%)

9,5

9,8

22,1

21,7

Proteínas (g/por 100 mi
de produto•
pronto a usar
+ leite gordo
4,0%)

Fibra (g/por 100 mi
de produto•
pronto a usar
+ leite gordo
4,0%)

Osmolaridade
(mosmol/I)

3,8

0,5

860

3,7

< 0,15

90Qa,b) / 87Qc)

Observações

*dependendo do
sabor
(a)
Chocolate

Observações

(a) Banana,
Baunilha,
Morango,
Chocolate

(b)
(e)

(d)

hiperproteica
Nome comercial

Resource Protein

Descrição

Dieta completa
hiperproteica

Sabores

Alperce;
Baunilha;
Café;
Chocolate;
Morango

Apresentação

Garrafas de
200 ml

< VOLTAR ATRÁS

1 Líquido

Fontes de Macronutrientes:

Lípidos: 100% Óleo de canela;
Hidratos de carbono: 53%/35%
Maltodextrina
39%/54% Sacarose; Proteínas:
86% Caseína
14% Soroproteínas.

Hidratos de
Osmolaridade
Valor energético Lípidos (g/2OO
Proteínas (g/2O0
Fibra (g/2OO mi) /\gua (ml/2OO mi)
carbono (g/2OO
mi}
mi}
(mosmol/I}
(Kcal/2OO mi)
mi)

250

7

28

18,8

<1

160

39O/45Q1)

Observações

(1) Chocolate

li

hiperproteica

Nome comercial

Fresubin ® Protein
Energy DRINK

< VOLTAR ATRÁS

1.

Fontes de Macronutrientes:
SNO completo,
hipercalórico (1,5 kcal/ml), hiperproteico
(27% energia). Clinicamente isento de
lactose, isento de glúten e de fibra
(exceto sabor chocolate).

SNO completo, hipercalórico (2,0 kcal/ml),
Fresubin ® 2 kcal DRINlf1iperproteico (20% energia), isento de fibra.
Elevado teor em vitamina D. Clinicament

Lípidos
(g/200 mi)

Hidratos de
carbono (g/200
1)

Proteínas
(g/200 mi)

Água
Fibra (g/200
(ml/200
mi)
1)

Osmolaridade
(mosmol/I)

Observações

{a)Chooolate

Baunilha; Chocolate;
Morango Silvestre

EasyBottle 200 m 1

Proteínas: leite;
Hidratos de carbono: maltodextrina,
sacarose;
Lípidos: óleos vegetais.

300

13,4

24,8/24,4,1

20

0/1,0(a)

158

380/39Q,1

Baunilha;
Frutos Silvestres

EasyBottle 200 m 1

Proteínas: leite; Hidratos de carbono:
xarope de glicose, sacarose; Lípidos:
óleos vegetais.

400

15,6

45

20

o

140

590

Fresubin ® 2 kcal
Fibre DRINK

SNO completo, hipercalórico (2,0 kcal/ml),
hiperproteico (20% energia), com fibra. Elevado
teor em vitamina D. Clinicamente isento de
lactose, isento de glúten

Chocolate

EasyBottle 200 m 1

Proteínas: leite; Hidratos de carbono:
xarope de glicose, sacarose; Lípidos:
óleos vegetais

400

15,6

43,4

20

3,2

140

590

Contém 32 g
de fibra/200
mi

Supportan. DRINK

SNO completo e adaptado, hipercalórico (1,5
kcal/ml), com fibra; hiperproteico (27 %
energia), elevado teor em EPA e DHA do óleo de
peixe, elevado teor lipídico, com TCM.
Clinicamente isento de lactose e isento de
glúten. Sabor cappuccino contém vestígios de
cafeína (0,6 mg/100 mi).

Cappuccino; Frutos
Tropicais

EasyBottle 200 m 1

Proteínas: leite; Hidratos de carbono:
maltodextrina, sacarose; Lípidos: óleo
de peixe, TCM, óleos vegetais.

300

13,4

23,2

20

3

152

385(a)/435(b)

(a) Frutos
Tropicais; (bl
Cappuccino

Baunilha; Cappuccino

EasyBottle 200 m

Proteínas: leite; Hidratos de carbono:
amido modificado, maltodextrina,
frutose; Lípidos: óleos vegetais, TCM,
óleo de peixe.

300

14

26,2

15

4

158

35Qa) /39Qb)

(a) Baunilha;
Cappuccino

Morango Silvestre

EasyBottle 200 m

Proteínas: leite; Hidratos de carbono:
sacarose, maltodextrina, amido
modificado; Lípidos: óleos vegetais.

300

13,4

24

20

1,66

1158

430

Lípidos: 100% de Origem Vegetal;
Hidratos de carbono: 62%
Maltodextrina,
36% Sacarose, 2% Amido; Proteínas:
89% Caseína, 11% Soroproteínas

320

12,4

32

20

134

480

300

10,4

33,4

18

154

440/410*

SNO completo, hipercalórico 1,5 kcal/ml,
hiperproteico (20% energia) e com fibra. Com
óleo de peixe, alto teor em monoinsaturados,
perfil de hidratos de carbono adaptado com
baixo índice glicémico para um melhor controlo
Fresubin ® DB DRINK
da glicemia. Clinicamente isento de lactose,
isento de glúten, baixo teor em sódio e
colesterol. Com açúcar e edulcorantes. Sabor
cappuccino contém vestígios de cafeína (0,5
mg/100 mi).

Fresubin ®
Thickened Stage li

SNO hipercalórico (1,5 kcal/ml), hiperproteico
(27 % energia), espessado (consistência mel Fase 2; Nível 3 IDDSI), com fibra (inulina).
Clinicamente isento de lactose e isento de
glúten. Resistência à amilase salivar

Resource hp/hc

Dieta completa hiperproteica e hipercalórica

Baunilha; Morango

Garrafas de 200
mi

Fortimelª

Suplemento nutricional oral hiperproteico e
hipercalórico

Baunilha, chocolate e
morango.

Contém uma mistura única de 4
Garrafas, com 200 proteínas (soroproteína, caseína,
ervilha e soja) para uma digestão mais
mi
eficaz. Isento de glúten.

<0.5/<l*

*Sabor
chocolate

(b)

DJ

hiperproteica

Nome comercial

Descrição

Sabores

Fresubin ® 2 kcal
Creme

SNO completo sob a forma de pudim de
consistência cremosa e espessado para
comer à colher, hipercalórico (2,0 kcal/g),
hiperproteico (20% energia), isento de
fibra (excepto chocolate). Baixo teor em
lactose e isento de glúten. Sabor
cappuccino contém vestígios de cafeína
(0,65 mg/100 g).

Baunilha; Cappuccino;
Chocolate; Morango Silvestre;
Praliné

Resource Crema

Fortimel ® Creme

Suplemento completo hipercalórico e
hiperproteico com textura modificada

SNO hiperproteico e hipercalórico

Baunilha; Frutos do Bosque

Baunilha, café, chocolate e
frutos silvestres

1 Creme
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Hidratos
de
Proteínas Fibra
Água
carbono (g/125 g) (g/125 g) (ml/125 g)
JgL12s gJ

Valor
energético
(Kcal/125 g)

Lípidos
(g/125 g)

Embalagem
125 g

Proteínas: leite; Hidratos de
carbono: sacarose, xarope de
glicose, amido modificado,
maltodextrina; Lípidos: óleos
vegetais.

1050

9,75

28,1/28�)

12,5

0/0,38(a)

7l(a) -73

Copo de 125g

Lípidos: Óleo de Canola; Hidratos
de carbono: 53% Maltodextrina,
43% Sacarose, 4% Amido;
Proteínas: 93% Caseína, 7%
Soroproteínas

212

9,1

20

12

< 0,25

81

Pudins, com
125 g cada

É um suplemento nutricional oral
hiperproteico e hipercalórico sob a
forma de pudim, com 12 g de
proteína e 200 kcal (1.6 kcal/g),
numa embalagem de 125 g. Isento
de glúten. Contém ingredientes
derivados
de leite.

201

6,3

23,8

12,4

<0,5

80

Apresentação

Fontes de Macronutrientes:

Observações

(a) Chocolate;
(bl Baunilha

li

para patologias específicas

Nome comercial

Descrição

Sabores

Apresentação

SNO completo, hipercalórico (3,2 kcal/ml), hiperproteico
(20% energia) e baixo teor em fibra. Com elevado teor em
vitamina D. Clinicamente isento de lactose, isento de glúten.

Avelã; BaunilhaCaramelo; Manga

EasyBottle
125 mi

Fortimel� Compact Protein
Sabores Sensoriais

SNO hiperproteico e hipercalórico,
desenvolvido para alterações no paladar e olfato com 18 g
de proteína e 306 kcal (2.4 kcal/ml), numa embalagem de
125 mi. Isento de lactose e glúten.

Neutro, frutos
vermelhos sensação
refrescante e
gengibre tropical
sensação intensa.

Fortimel® Compact Protein

SNO hiperproteico e hipercalórico, com 18 g
de proteína e 300 kcal (2.4 kcal/ml), numa embalagem
de 125 mi. Isento de lactose e glúten.

Fresubin ®

3.2 kcal DRINK

Fortimel� Compact

Forticare ®

Nome comercial

Fresubin ® 5 kcal Shot

SNO
hipercalórico

SNO específico
para doentes com necessidade de EPA e DHA

Descrição

SNO (emulsão lípidica), hipercalórico {5,0 kcal/ml), com
triglicéridos de cadeia longa e média. Isento de lactose e de
glúten

1

< VOLTAR ATRÁS

Baixo Volume

Fontes de Macronutrientes:

Proteínas: hidrolisado de colagénio, leite;
Hidratos de carbono: xarope de glicose,
sacarose; Lípidos: óleos vegetais.

Hidratos
Valor
Fibra
Osmolaridade
Lípidos
de
Proteínas
Água
energético
Observações
(Kcal/125 (g/125 mi) carbono (g/125 mi) (g/125 mi) (ml/125 mi) (mosmol/I )
(g/125 mi
mi)
(a) Baunilha697(a) / 63Qb) / caramelo; (bl
Avelã; (e)
73Qc)
Manga

400

20

35

20

0,63

70

Garrafas, com
125 mi

306

12

31,6

18

o

78

570

Banana, baunilha,
café, morango e
pêssego-manga.

É um suplemento nutricional oral
hiperproteico e hipercalórico, com 18 g de
Garrafas, com proteína e 300 kcal (2.4 kcal/ml), numa
125 mi
embalagem de 125 mi. Isento de lactose e
glúten. Contém ingredientes derivados
de leite e soja.

300

11,8

30,5

18

o

79

570

Banana, baunilha,
café, morango
e neutro.

É um suplemento nutricional oral
hipercalórico, com 12 g de proteína e 300 kcal
Garrafas, com (2.4 kcal/ml)
125 mi
numa embalagem de 125 mi. Isento de fibra
e glúten.Contém ingredientes derivados
de leite e soja.

300

11,6

37,1

12

o

80

790

204

6,6

23,9

11

2,63

91

730

Cappuccino,
laranja/limão e
pêssego/gengibre.

Sabores

Limão

Garrafas, 125
mi cada

Apresentação

EasyBottle
120 mi

É um suplemento nutricional oral,
hiperproteico e hipercalórico, com EPA
(ácido eicosapentaenóico), DHA (ácido
docosahexaenóico) e fibra. Contém 11 g de
proteína e 204 kcal (1.6 kcal/ml), numa
embalagem de 125 mi. Isento de lactose e
glúten.

Fontes de Macronutrientes:

Hidratos de carbono: sacarose; Lípidos: óleos
vegetais, TCM.

Valor
Hidratos
de
Osmolaridade
Lípidos
energético
Proteínas
Fibra
Água
Observações
(Kcal/120 (g/120 mi) carbono (g/120 mi) (g/120 mi) (ml/120 mi) (mosmol/I )
(g/120 mi)
mi)

600

64,6

4,8

o

0,48

48

150-160

para patologias específicas
Nome comercial

Fresubin • DB Creme

Descrição
SNO completo semi-sólido, hipercalórico (1,5
kcal/g), hiperproteico (20 % energia), com fibra.
Elevado teor em monoinsaturados, perfil de
hidratos de carbono adaptado com baixo índice
glicémico para um melhor controlo da glicemia.
Clinicamente isento de lactose, isento de
glúten, baixo teor em sódio e em colesterol;
com açúcar e edulcorantes.

Sabores

Baunilha;
Morango
Silvestre

1 Creme

Apresentação

Fontes de Macronutrientes:

Valor energético
(Kcal 25 g)

Embalagem 125 g

Proteínas: leite; Hidratos de
carbono: amido modificado,
maltodextrina, frutose; Lípidos:
óleos vegetais, TCM.

188

< VOLTAR ATRÁS
l\gua (ml/125 g)

8,8

16,4

9,4

2,5

84,4

Observações

para patologias específicas
Nome comercial

Descrição

Sabores

1 Líquido

< VOLTAR ATRÁS

Apresentação

Fontes de Macronutrientes:

Valor energético
(Kcal/200 mi)

Lípidos
(g/200 mi)

Hidratos de
carbono (g/200
mi)

Proteínas
(g/200 mi)

Fibra (g/200
mi)

Osmolaridade
Água
Observações
(ml/200 mi) (mosmol/I)

Fresubin ® Renal

Nutrição completa, por via oral e por
sonda, hipercalórica (2 kcal/ml), com
fibra. Teor reduzido em proteínas (6
% energia) e eletrólitos. Com óleo de peixe.
Hidratos de carbono modificados com
amido e isomaltulose. Clinicamente
isento de lactose, isento de glúten.

Baunilha

EasyBottle 200
mi

Proteínas: leite; Hidratos de carbono:
maltodextrina, isomaltulose, amido modificado;
Lípidos: óleos vegetais, TCM, óleo de peixe.

400

17,8

52,8

6

2,4

142

500

Fresubin • Hepa DRINK

SNO completo, hipercalórico (1,3 kcal/ml) e
com fibra. Enriquecido em aminoácidos de
cadeia ramificada, com triglicéridos de
cadeia média (TCM). Clinicamente isento de
lactose e isento de glúten, com
edulcorantes. Teor em cafeína 4,0 mg/100
mi.

Cappuccino

EasyBottle 200
m

Proteínas: soja, leite, aminoácidos livres;
Hidratos de carbono: maltodextrina; Lípidos:
óleo vegetal, TCM, óleo de soja.

260

9,4

34,8

8

2

156

360

Garrafas de 200
mi

Lípidos: 100% Óleos Vegetais; Hidratos de
carbono: 88% Amido, 12% lsomaltulose (sem
frutose); Fibra: 100% Solúvel: 42% GGPH*,
26% Goma Arábica,
22% FOS, 10% lnulina; Proteínas: 82% Caseína,
18% Soroproteínas

200

5,4

21,8

14

4**

170

218

Garrafas, com
200 ml

É um suplemento nutricional oral, com fibra,
com 9.8 g de proteína e 208 kcal (1 kcal/ml),
numa embalagem de 200 mi. Contém
edulcorantes. Isento de glúten. Contém
ingredientes
derivados de leite,
soja e peixe.

208

7,6

23,4

9,8

4

166

365

Garrafas, com
200 ml

É um suplemento nutricional oral hiperproteico
e hipercalórico, enriquecido em arginina e
micronutrientes (zinco, ferro, selénio, Vit. A,
Vit. C e Vit. E). Sem glúten. Contém 18 g de
proteína (3 g de arginina) e 248 kcal (1.24
kcal/ml), numa embalagem de 200 mi. Contém
ingredientes
derivados de leite
e soja

248

7

29

18

<1

160

500/490*

Resource diabet

Diasip�

Cubitan ®

Suplemento completo hiperproteico
e normocalórico com fibra para
doentes diabéticos

SNO específico para o doente diabético

SNO específico para o tratamento de feridas
crónicas

Baunilha;
Morango ; Café

Baunilha,
cappuccino e
morango

Baunilha,
chocolate e
morango.

*GGPH
Goma de
Guar
Parcialment
e
Hidrolisada;
•• Fibra
solúvel

*Sabor
chocolate

li
Nome comercial

Fresubin ® Protein
POWDER

Resource instant
protein

Nome comercial

Fortimel® Powder

Nome comercial

Protifar ®

Dieta modular
Descrição

Suplemento em pó de proteína de
soro do leite (pó instantâneo),
isento de fibra. Clinicamente
isento de lactose, isento de glúten

< VOLTAR ATRÁS

proteica
Sabores

Apresentação

Neutro

Lata 300 g

Fontes de Macronutrientes:

Proteínas: soro de leite.

Valor
energético
(Kcal/por 5 g
de pó*)

Lípidos
(g/por 5 g
de pó*)

Hidratos de
carbono
(g/por 5 g
de pó*)

18

0,05

=0,05

Fibra
Proteínas
(g/por 5 g (g/por 5 g
de pó*) de pó*)

4,4

o

Observações

• 1 colher de
medida (colher
incluída)
Sg de pó é
equivalente a
4,Slg de

Módulo de proteína solúvel em pó

Descrição

SNO hiperproteico em pó

Descrição

Suplemento nutricional modular proteico

Neutro

Sabores

Lata de 400 g

Apresentação

Proteína de alto valor biológico

Fontes de Macronutrientes:

Neutro.

Latas de 335 g.

É um suplemento nutricional em pó
hiperproteico, com 10 g de proteína
e 200 kcal por porção. Com fibra,
vitaminas e minerais. Isento de
glúten. Contém ingredientes
derivados
de leite e soja,

Sabores

Apresentação

Fontes de Macronutrientes:

Neutro

Latas de soo g.

É um suplemento nutricional em pó,
para enriquecimento proteico da
dieta. Contém 80% de caseína e 20%
de soroproteínas. Isento de glúten e
lactose. Contém ingredientes
derivados
de leite e soja

19

0,05

0,03

4,5

Fibra
Valor
Hidratos de
Lípidos
Proteínas
(g/por 46
energético
carbono
(g/por 46 g
(g/por 46 g
g
(Kcal/por 46 g
(g/por 46 g
de pó*)
de pó)
de pó)
de pó)
de pó)

200

6,6

24,6

10

1,2

Valor
Hidratos de Proteínas
Fibra
Lípidos
energético
carbono (g/por 100 (g/por
(g/por 100 g
g
100 g
(Kcal/por 100 g
(g/por 100 g
de pó)
de pó)
de pó)
de pó)
de pó)

368

1,6

<1.5

87,2

o

Observações

Cada porção
corresponde
a 8 colheres de
medida (46 g de
pó).
Utilize apenas a
colher de
medida
fornecida na
lata. Cada colher
de
medida
corresponde a
5,7 g de pó

Observações

1 colher de
medida de
Protifar (2.5 g de
pó) é
equivalente a
2.2 g de
proteína.

Dieta modular
Nome comercial

Descrição

glucídica
Sabores

1.DII

Apresentação

Fontes de Macronutrientes:

Valor energético
(Kcal/por 100g
de pó)

Lípidos (g/por
100g
de pó)

384

o

Valor energético
(Kcal/por 5 g
de Ró*)

Suplemento nutricional
modular - energético

Neutro

Latas de 4 00g

É um suplemento nutricional em
pó para enriquecimento
energético da dieta,à base de
maltodextrina. Isento de
proteínas. Sem glúten e lactose.

Nome comercial

Descrição

Sabores

Apresentação

Fontes de Macronutrientes:

Resource dextrine maltose

Módulo de hidratos de
carbono
em pó para enriquecer a
dieta

Fantomalt ®

Neutro

< VOLTAR ATRÁS

Embalagem de Hidratos de carbono; dos quais
5 00g
Açúcares, Glucose e Maltose

19

Proteínas
Hidratos de
Fibra (g/po�
100g
carbono (g/por 100 (g/por 100g
g de pó)
de pó)
de pó)

96

Hidratos de
Lípidos (g/por 5 g
carbono (g/por 5 g
de pó*)
de Ró*)

o

4,75

Observações

o

o

1colher de medida de
Fantomalt (5 g de pó) é
equivalente a 19 kcal.

Proteínas
(g/por 5 g
de Ró*)

Fibra (g/po�
5g
de P.ó*)

Observações

o

5g de pó é equivalente
a 19kcal
(aproximadamente
uma
colher de sobremesa)

0,01

1D
Nome comercial

MCTOil ®

lipídica
Descrição

Suplemento
nutricional
modular
lipídico

Sabores Apresentação

Neutro

Frascos de
500 ml.

Fontes de
Macronutrientes:

O MCTOil é um
suplemento
nutricional líquido
que contém 100%
de triglicéridos de
cadeia média.

1 Líquido
Valor
energético
(Kcal/por 100
mil

855

Lípidos
(g/por
100ml)

95

< VOLTAR ATRÁS
Hidratos de
carbono
(g/por 100
mi)

o

Proteínas
(g/por 100
mi)

Observações

o

O MCTOil deve ser
introduzido
progressivamente na
dieta, uma vez que a
rápida absorção de
grandes quantidades
pode causar diarreia
ou naúseas.

li
Nome comercial

Nutrison "'
Advanced Peptisorb
Powder

Dieta semi-elementar

Descrição

Fórmula semi
elementar em pó
hipolipídica e
normocalórica

Sabores

Neutro

hipolipídica

normocalórica

Apresentação

Fontes de Macronutrientes:

Caixa com 4
saquetas (4 x 125
g).

Dieta semi-elementar, completa,
que contém na sua composição
péptidos de cadeia curta. Fórmula
normocalórica e hipolipídica, com
1.7 g de lípidos/100 mi. Contém
ingredientes
derivados de leite e soja.

1 .•

< VOLTAR ATRÁS

Valor
Hidratos de
Lípidos
Proteínas
energético
Fibra (g/por
carbono
24,9g
(Kcal/por (g/por 24,9g (g/por 24,9g
Observações
(g/por 24,9g
24,9g
de pó)
de pó)
de pó)
de pó)
de pól

100

1,7

3,7

17,7

o

li

I

Nome comercial

Suplementos enrequecidos em

Descrição

Sabores

Bebida solúvel à base de
proteínas lácteas
enriquecida em
vitaminas e minerais

Baunilha;
Chocolate;
Descafeínado;
Morango

Nome comercial

Descrição

Sabores

Meritene MAGNÉSIO
& POTÁSSIO

Suplemento nutricional
com vitaminas e
minerais, e antioxidantes
específicos. Para adultos

Meritene Força e
Vitalidade

Laranja

macronutrientes

Fontes de Macronutrientes:

Valor energético (Kcal/1
saqueta (30g) +
200 mi leite meio
gordo{l))

Sem glúten. Sem adição de
açúcares. Contém açúcares
naturalmente presentes.
Facilita a elaboração de uma
dieta para doentes diabéticos.
Lípidos: TCM
(0,3 g/7 saquetas) quando
preparado com leite magro.
Proteínas: 100% Proteínas
Lácteas

199

Fontes de Micronutrientes: e/ou
micronutrientes

Uma saqueta / medida

Embalagem de 20
saquetas de 4,2g

Vitaminas: : 100% Vitamina C
100% Riboflavina (Vit. B2 ) 67%
Minerais: Magnésio 20% Potássio
100% Zinco 100% Selénio.
Antioxidantes: Coezima QlO,
Luteína e Resveratrol

De 4,2g fornece: 250mg
de magnésio; 400mg de
potássio; 80mg de
vitamina C; 10mg de
zinco; 55µg de selénio

Embalagem de 10
saquetas de 20g

Proteínas de Alto Valor
Biológico e Colagénio.
Vitaminas:
68% Vitamina D Minerais:
40% Cálcio
Outros
Nutrientes:
Ácido Hialurónico e Colagénio
Hidrolisado

De 20 g fornece: 67 kcal;
0,5g de lípidos; 5,5g de
hidratos de carbono; 10g
de proteínas; 0,4g de
fibra; 1,2g de colagénio
hidrolisado; 54mg de
Ácido Hialurónico

Apresentação

Embalagem de 15
saquetas de 30g

Apresentação

Suplemento alimentar
com
Meritene Mobilis

proteínas, vitaminas,
minerais,

Baunilha

micronutrientes

colagénio e ácido
hialurónico.

Meritene Optifibre

Suplemento alimentar
com 100% de fibra
solúvel de goma de guar
parcialmente hidrolisada.

Neutro

Lata de 250g

Fibra: 100% fibra solúvel de
goma guar parcialmente
hidrolisada

Resource arginaid

Módulo de L-arginina em
pó

Neutro

Saquetas de 7 g

5 g de L-arginina / 7 g

Uma colher de medida
{5g) fornece: 10 kcal; 0,30
g Hidratos de carbono;
4,3g de fibra; <0,075 g de
Proteínas
Saqueta {7g) fornece: 26
Kcal; 5 g de L-arginina

1 ...

< VOLTAR ATRÁS

Fibra (g/1
Lípidos (g/1
Proteínas (g/1
Hidratos de
carbono (g/1 saqueta (30g) + saqueta (30g) +
saqueta (30g) +
200 mi leite
200 mi leite
200 mi leite
saqueta (30g) +
meio
200 mi leite meio
meio
meio
gordo)
gordo)
gordo)
gordo)

3,3-3,6

25-26g

16g

0,9

Bebida aromatizada para hidratação

Nome comercial

Resource Aqua +
Gelidificada

Descrição

Bebida aromatizada
com textura gel para
facilitar a hidratação

Sabores

Apresentação

Fontes de
Macronutrientes:

Laranja; Romã

Pack de 4
boiões de 125g

Hidratos de
carbono.

1

< VOLTAR ATRÁS

Valor
Hidratos de
Lípidos (g/por
carbono (g/por
energético
125 g)
125 g)
(Kcal/por 125 g)

1

o

0,25

Proteínas
(g/por 5 g)

o

Água (g/por
125 g)

Observações

124 {123 mi)

Sem adição de açúcares. Contém
açúcares naturalmente presentes.
Facilita a elaboração de uma dieta
para doentes diabéticos.

Espessante alimentar

Nome comercial

Descrição

Thick & Easy'M

Espessante alimentar,
à base de amido de
milho modificado.
Isento de lactose e de
glúten.

Resource Espesante

Espessante
instantâneo para
alimentos líquidos e
semissólidos

Sabores

Neutro

Neutro

à base amido de milho

Apresentação

Lata 225 g

Lata de 227 g

Fontes de
Macronutrientes:

Hidratos de
carbono: amido
de milho
modificado,
maltodextrina.

hidratos de
carbono

1.11111

< VOLTAR ATRÁS

Valor
Hidratos de
Lípidos
Proteínas
energético
(g/por 4,5 g carbono
(g/por 4,5 g
(Kcal/por 4,5 g
de pó*)
(g/por 4,5 g
de pó*)
de pó*)
de pó*)

16,8

16

<0,01

o

4,2

4

0,02

o

Observações

* 1 colher de medida (colher
incluída)

{1 colher de sopa rasa = 4,5g) Para
100ml de líquido (aprox.) - Néctar:
1 colher de sopa rasa;
Mel: 1,5 colher de sopa rasa;
Pudim: 2 colheres de sopa rasas

li

Espessante alimentar

Nome comercial

Descrição

Resource
Espessante Clear

Espessante instantâneo em pó à base de goma
xantana. Transparente. Com colher de medida
incluída.
Não modifica o sabor nem o aroma de líquidos ou
semissólidos.
Ajuda a obter consistências adequadas.
Uma vez espessado o produto, este mantém a sua
consistência estável.

Nome comercial

Descrição

Thick & EasyT'" Clear

Nome comercial

Espessante alimentar, à base de goma xantana.
Resistente à amilase salivar. Preparações sem
alteração de cor e sabor. Isento de lactose e de
glúten.

Descrição

Nutilis• Clear

Espessante alimentar com resistência à amilase
salivar. é um espessante alimentar à base de
goma xantana e goma guar, desenvolvido para
manter
a aparência natural das bebidas, com propriedades
de
resistência à amilase salivar. Isento de glúten e
lactose

Nutilis• Powder

Espessante alimentar com resistência à amilase
salivar. é um espessante alimentar à base de
goma xantana e goma guar, desenvolvido para
manter
a aparência natural das bebidas, com propriedades
de
resistência à amilase salivar. Isento de glúten e
lactose. espessante alimentar à base
de goma xantana, goma guar, goma tara e amido
de milho modificado, com propriedades de
resistência
à amilase salivar. Isento de glúten e lactose.

à base de goma xantana

Sabores

Neutro

Apresentação

Lata de 250 g

Valor energético
Hidratos de
(Kcal/por 2,4 g•; carbono (g/por
4,5 g
4,8 g**; 7,2 g**/
200 mi) de pó')
de pó')

7; 15; 22

Neutro

Sem sabor

Sem sabor

1,5; 3; 4,5

Protefnas
(g/por 4,5 g
de pó")

0,0 2; 0,05; 0,0J

< VOLTAR ATRÁS
Observações

* Textura
néctar.
Textura
mel.
Textura
pudim

Valor
Upidos (g/por 1,4 g
Fontes de
energético
Macronutrient (Kcal/por 1,4 g de pó')
es:
de pó')

Sabores

Sabores

1.-

Lata 126 g

Apresentação

Latas de 175 g.

Latas de300 g

Valor energético
(Kcal/por 100 g
de pó)

290

363

Hidratos de
carbono:
maltodextrina

4

Lípidos (g/por Hidratos de
100 g
carbono
(g/por 100 g
de pó)
de pó)

o

0,1

57,6

87,5

< 0 ,0 1

Hidratos de
carbono
Proteínas (g/por 1,4 g
(g/por 1,4 g de pó')
de pó')

0,8

Fibra
Proteínas (g/por 100 ! (g/por 100
g
de pó)
de pó)

0,8

0,26

0,01

Observações

28

1 colher de medida de
Nutilis Clear equivale
A
a3 g de pó.
quantidade necessária
de Nutilis
Clear depende da
consistência
pretendida.
Para 200 mi:
Fase 1-1 c. medida
Fase 2-2 c. medida
Fase3-3 c. medida

5,8

1 colher de medida de
Nutilis Powder
equivale a 4 g de pó. A
quantidade necessária
de Nutilis Powder
depende da
consistência
pretendida. Para 200
mi:
Fase 1-2 a3 c. medida
Fase 2-3 a 4 c. medida
Fase3-4 a 5 c. medida

Fibra (g/por
1,4 g
de pó')

0,44

Observações

* 1 colher de
medida (colher
incluída)

&I
Nome comercial

Nutilis ® Complete

Suplemento nutricional oral, espessado
Descrição

Suplemento nutricional oral
hipercalórico, espessado e
resistente à amílase salivar

Sabores

Baunilha e
morango

I

resistente à amílase salivar

Fontes de Macronutrientes:

É um suplemento nutricional oral espessado
indicado para doentes com malnutrição
associada à disfagia. Consistência mel /
Moderadamente espessado (Nível 3 IDDSI).
Apresenta 11,1 g de proteína e 262,5 kcal (2,1
Kcal/ml), numa embalagem de 125 mi. Isento
de glúten. Contém ingredientes derivados
de leite e soja.

1

Líquido

Valor
energético Lípidos (g/por
Apresentação
125 mi)
(Kcal/por 125
mi)

Garrafas de
125 mi

262.50

9,5

Hidratos de
carbono (g/por
125 mi)

31,25

< VOLTAR ATRÁS
Proteínas
Fibra (g/por Osmolaridade
Observações
(g/por 125 mi) 125 mi)
(mosmol/1)

11,12

4,12

510

&I
Nome comercial

Nutilis "' Fruit

Suplemento nutricional oral, espessado

Descrição

Suplemento nutricional
oral hiperproteico e
hipercalórico com
resistência à amilase
salivar

li resistente à amílase salivar 2.

Sabores

Fontes de Macronutrientes:

Maçã e morango

SNO hiperproteico e hipercalórico sob
forma de puré de fruta ,com 10,2g de
proteína e 206 kcal (1.4 kcal/g) ,numa
embalagem de 150g. Isento de glúten e
lactose. Contém uma mistura de 6 tipos
de fibras solúvel e insolúvel (MF 6).
Agradável sabor a puré de fruta.

Apresentação

Embalagem de
purés ,com 150g

Puré

< VOLTAR ATRÁS

Valor
Hidratos de
energético Lípidos (g/por
Proteínas Fibra (g/por Osmolaridade
carbono
Observações
150g)
150g)
(Kcal/por 150
(g/por 150g)
(mosmol/I)
(g/por 150gj
g)

206

6

25,5

10,2

3,9

900/870*

*Sabor
morango

li
Nome comercial

Nutilis ® Aqua

< VOLTAR ATRÁS

Água Geleficada com resistência à amílase salivar
Descrição

Água gelificada
com resistência à
amilase salivar

Sabores

Granadina e
laranja

Fontes de Macronutrientes:

É um suplemento nutricional oral para
hidratar os doentes com disfagia, com
propriedades de resistência à amilase
salivar. Contém 98% de água. Isento de
açúcar. Pronto a consumir, não necessita
de preparação.

:ti.presentação

Copos de 125
g cada

Valor
Lípidos
Hidratos de
Proteínas Fibra (g/por
energético
(g/por 125g carbono
(g/por 125g)
(Kcal/por
125 g)
(g/por 125g)
125g)

7,5

o

1.25

o

0,9

Osmolaridade
Água
Observações
(g/125g) (mosmol/I)

122,5

40

