
En färdig lösning av glukospolymer (kolhydrat) i vatten
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Näringsvärde per 100 ml
Nutrical är en färdig lösning av glukospolymer (kolhydrat) 
i vatten som används som koncentrerad energikälla. Nutrical 
har låga mineralhalter och är laktosreducerad, protein- och 
glutenfri. Nutrical är lämplig som energitillskott i den protein-
och mineralreducerade kosten.

Innehåller per 100 ml
• 247 kcal
• 61,9 g kolhydrat från maltodextrin och glukossirap (100 E%)

Användning
Nutrical skall användas på inrådan av dietist eller läkare. Nutrical 
är färdig att drickas, serveras lämpligen väl kyld och utspädd, 
men kan också serveras outspädd. Nutrical kan också användas 
i olika maträtter för att öka energiinnehållet. Ej lämplig för barn 
under 3 år och skall spädas ut om det ges till barn. Används med 
försiktighet till patienter med diabetes. 

Förvaring
Oöppnad flaska förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. 
Öppnad flaska förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst före-
datum anges på förpackningen som dag-månad-år. UHT-
steriliserad. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser
Avmineraliserat vatten, maltodextrin, glukossirap, surhets-
reglerande medel (citronsyra).

Praktiska tips
Blanda gärna Nutrical med saft, juice eller läsk. Tillsätt och söta 
t ex kaffe, nypon- eller blåbärssoppa med Nutrical enligt tycke 
och smak.
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Beställning: 
Nutrical kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa 
direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: 
order.amnse@nutricia.com
eller webshop: www.nutricia.se/order

Energi kcal 247
kJ 1050

Fett g –

Kolhydrat (100 E%) g 61,9
- varav sockerarter g 12,2
- därav laktos g <0,006

Protein g –

Salt g <0,01

Mineraler
Natrium mg < 5
Kalium mg < 5
Klorid mg < 5
Kalcium mg < 5
Fosfor mg < 5
Magnesium mg < 5

Övriga näringsämnen – –

Vatten g 62

Osmolaritet mOsm/l 845
Osmolalitet mOsm/kg H2O 1400


