
Liquigen®

Energirik fettemulsion med MCT-fett



Liquigen®

Liquigen är en fettemulsion som består av ca 50 % MCT-fett (medel-
långa fettsyror) och 50 % vatten. Liquigen är smak- och luktfri och 
kan lätt blandas i bröstmjölk, välling, olika maträtter samt drycker som 
behöver energiförstärkas.

Liquigen innehåller per 100 ml 
●  450 kcal
●  50 g fett varav 45,4 g MCT-olja (100 E%) 
●  0 g kolhydrat 
●  0 g protein 

ANVÄNDNING 
Liquigen är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall an-
vändas på inrådan av dietist eller läkare. Liquigen är avsedd att användas 
vid olika sjukdomstillstånd där matens energiinnehåll behöver förstärkas 
med MCT-fett (medellånga fettsyror), vilket kan behövas vid tillstånd där 
fettmalabsorption ingår som ett inslag i sjukdomsbilden. 

DOSERING
Doseringen är individuell och görs i samråd med dietist eller läkare. 
Liquigen är lämplig för både barn och vuxna men kan behöva spädas ut 
till barn under 5 år.

PRAKTISKA TIPS
Skaka flaskan väl innan användning. Vid berikning av bröstmjölk/välling 
starta förslagsvis med 0,5 – 1 ml Liquigen per 100 ml och öka sedan 
successivt till önskad mängd. Vid berikning av bröstmjölk bör fettemul-
sionen tillsättas vid matningstillfället. Liquigen blandar sig lättast i 
olika typer av vätska, t ex bröstmjölk, välling, yoghurt, sås eller soppa. 
Fettemulsionen kan även blandas i maträtter som gröt, potatismos och 
köttfärssås, eller drickas som den är. 

Liquigen tål att upphettas till kokpunkten, men bör inte stormkoka 
eftersom produkten då kan få försämrad smak.
 
FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad flaska förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur.  
Öppnad flaska förvaras i kylskåp och bör förbrukas inom cirka 14 dagar. 
Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år.

INGREDIENSER
Raffinerad vegetabilisk olja (MCT (palmkärn- och/eller kokosolja)), vatten, 
emulgeringsmedel (E472c, E471), citronsyra.
.

Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål 
och skall användas under inrådan av dietist eller läkare.

Nutricia. Tel: 08-24 15 30. www.nutricia.se

Näringsvärde Per 100 ml

Energi            Kcal           450
kJ          1850

Fett (100 E%)                  g      50
varav
 – mättat g 47,1
därav MCT g 45,4
 – enkelomättat g –
 – fleromättat g –
Kolhydrat (0 E%)                       g    –
Kostfiber (0 E%)                       g        –
Proteinekvivalenter (0 E%)          g      –
Salt g 0,012
Mineraler
Natrium                         mg (mmol)     5 (0,22)
Kalium                      mg (mmol)   0,1 (<0,01)
Klorid                          mg (mmol)   0,1 (<0,01)
Kalcium                             mg (mmol) 0,3 (<0,01)
Fettsyror 
C 6:0 mg 316
C 8:0 mg 27224
C 10:0 mg 18181
C 12:0 mg 89,5
C 14:0 mg 80,1
C 16:0 mg 438
C 18:0 mg 754
C 20:0 mg 33
Vatten g 46

Liquigen kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår 
webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order.amnse@nutricia.com  
telefon: 08-24 15 30 eller fax 019-76 62 330. 

Liquigen Bestnr: 69 10 07 Förpackning: 4 flaskor à 250 ml


