
Fortini 
Energirik, näringsmässigt komplett näringsdryck för barn.

Utan fiber.
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Fortini
Fortini är en näringsmässigt komplett, energirik näringsdryck utan fiber, 
anpassad för barn 1–12 år. Färdigblandad dryck med konsistens som 
en mjölkdrink. Finns i två goda smaker: jordgubb och vanilj. Laktos-  
reducerad och glutenfri.

Fortini innehåller per 100 ml
●  150 kcal
●  6,8 g fett från raps- och solrosolja (41 E%)
●  18,8 g kolhydrat från maltodextrin, glukossirap och sackaros (50 E%)
●  3,3 g protein från mjölkprotein (9 E%) (100% kasein)  

ANVÄNDNING 
Fortini kan användas av barn som av olika anledningar inte får sitt 
näringsbehov mött genom vanlig mat och när en produkt utan fiber 
är önskvärd. Används på inrådan av läkare eller dietist. Fortini kan ges 
som ett tillägg till barnets mat, eller tillfälligt helt ersätta annan mat. 
Fortini smakar bäst kyld.

DOSERING
Enligt ordination. Kan användas som enda näringskälla för barn från
1 till 6 år.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpack-
ning förvaras i kylskåp och används inom 24 timmar. Bäst före-datum 
anges på förpackningen som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande 
atmosfär. UHT-steriliserad. 

INGREDIENSER
Vatten, maltodextrin, glukossirap, vegetabiliskt fett (raps- och solros-
olja), mjölkproteinkaseinat, sackaros, emulgeringsmedel (sojalecitin), 
kaliumcitrat, trikalciumfosfat, magnesiumklorid, aromämne (innehåller 
mjölk), dikaliumvätefosfat, kalciumklorid, kolinklorid, karotenoider 
(innehåller soja) (ß-karoten, lutein, lykopen), natrium-L-askorbat, kali-
umklorid, kaliumhydroxid, taurin, järnlaktat, zinksulfat, L-karnitin,  
nikotinamid, kopparglukonat, retinylacetat, natriumselenit, mangansul-
fat, kolekalciferol, D-biotin, kalcium-D-pantotenat, DL-α-tokoferyla-
cetat, tiaminhydroklorid, kromklorid, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, 
pteroylmonoglutaminsyra, natriumfluorid, kaliumjodid, natriummolyb-
dat, cyanokobalamin, fytomenadion.

Näringsvärde per 100 ml

Energi            Kcal           150
kJ          630

Fett (41 E%) g            6,8
– mättat g 0,7
– enkelomättat g 4,1
– fleromättat g 2,0
– linolsyra g 1,6
– a-linolensyra g 0,3
Förhållandet n6:n3 mg 5:1
Kolhydrat (50 E%) g           18,8
– varav sockerarter g            7,4
– därav laktos g <0,025
Kostfiber (0 E%) g –
Protein (9 E%)        g          3,3
Salt g 0,17
Mineraler
Natrium mg (mmol) 67(2,9)
Kalium mg (mmol) 136/140*(3,5/3,6*)
Klorid mg (mmol) 100(2,8)
Kalcium mg (mmol) 78/84* (1,9/2,1*)
Fosfor mg (mmol) 71/75* (2,3/2,4*)
Magnesium mg (mmol) 16/17* (0,7)
Järn mg 1,5
Zink mg 1,5
Koppar mg 0,14
Mangan mg 0,23
Fluor mg 0,11
Molybden μg 6,0
Selen μg 4,5
Krom μg 5,3
Jod μg 15
Vitaminer
Vitamin A μg RE 61
Vitamin D3 μg 1,5
Vitamin E mg α-TE 1,9
Vitamin K  μg 6,0
Tiamin mg 0,23
Riboflavin mg 0,24
Niacin mg NE 1,7
Pantotensyra mg 0,50
Vitamin B6 mg 0,18
Folsyra μg 23
Vitamin B12 μg 0,26
Biotin μg 6
Vitamin C mg 15
Övriga näringsämnen
Karotenoider mg 0,15
Karnitin mg 3
Kolin mg 30
Taurin mg 11
Vatten g 78
Osmolaritet                                           mOsm/l 450
Osmolalitet mOsmol/kg H2O  595

* Gäller Fortini Vanilj

BESTÄLLNING
Fortini 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.

Produkt Antal/Förp Best nr
Fortini Vanilj 4 st flaskor à 200 ml 69 10 79
Fortini Jordgubb 4 st flaskor à 200 ml 69 10 80
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