
Unikalna terapia żywieniowa 
dla pacjentów onkologicznych

Remune™ + Nutricomp® Drink Plus

NAJLEPIEJ SMAKUJE 
SCHŁODZONE!



Idealne połączenie dla optymalnego wsparcia żywieniowego

Remune™ + Nutricomp® Drink Plus

» Utrata wagi mnie przerażała. Nie miałem apetytu. 
By wesprzeć swoją codzienną dietę posiłkowałem się  
produktami RemuneTM i Nutricomp®. Uzupełniły one 
moje posiłki we wszystko co potrzebne i dodały mi sił. 
Myślę, że te produkty pomogły ustabilizować moją 
wagę i poprawić jakość życia. Bardzo dobrze smakują, 
można wybierać z owocowych i mlecznych smaków, 
przez co nie straciłem apetytu.

Znów nabrałem sił.
Karol, 63

Remune™

∙ świeży, owocowy smak, lekko kwaskowaty, przypominający 
koktajl, dla polepszenia tolerancji i apetytu

∙   bogaty w kwasy Omega-3 (EPA i DHA) z oleju rybiego

∙  wysoka zawartość witaminy D dla polepszenia odporności

∙   wysoka zawartość białka (9,6 g/op.) dla pokrycia zwiększonego
zapotrzebowania na białko

∙   dostępne smaki: brzoskwiniowy i malinowy dla urozmaicenia 
diety 

Nutricomp® Drink Plus
∙ doskonały smak

∙ na bazie mleka

∙ bogaty w białko - 12 g w butelce

∙ kompletny zestaw składników odżywczych

∙ dostępne smaki: waniliowy, czekoladowy, 
bananowy, truskawkowy

Remune™ i Nutricomp® Drink 
Plus to żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego do 
podania doustnego. Skład każdego 
z nich jest unikalny, by komplek-
sowo uzupełniać dietę pacjentów 
onkologicznych cierpiących na 
kacheksję i niedożywienie. Dosko-
nałe, różnorodne, owocowe smaki, 
zwiększające tolerancję i akcep-
tację pacjentów oraz ułatwiające 
terapię żywieniową.

Zalecane jest aby żywność 
specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego spożywać powoli, 
w odstępach czasowych, gdyż 
ze względu na swoją wysoką 
osmolarność, mogą powodo-
wać biegunki.

Pij powoli, 
łyk po łyku...



Pacjenci onkologiczni, którzy zmagają się z problemem niedoży-
wienia lub kacheksją wymagają szczególnej troski. Brak apetytu, 
problemy z przełykaniem oraz zaburzona praca układu pokarmo-
wego to najczęstsze dolegliwości, z którymi borykają się pacjenci. 
Często, mimo spożywania tradycyjnych posiłków, nie otrzymują  
oni wystarczającej ilości składników odżywczych do pokrycia 
zapotrzebowania dziennego. W takich sytuacjach RemuneTM oraz 
Nutricomp® Drink Plus są dobrym sposobem uzupełnienia diety. 
RemuneTM wzbogaca dietę w dodatkowe składniki takie jak: kwasy 
omega-3 (EPA i DHA), witamina D oraz białko. Ponadto obydwa 
produkty razem różnią się smakiem i zapewniają urozmaicenie 
diety.    

Dwa opakowania RemuneTM plus dwie butelki Nutricomp® Drink 
Plus pokrywają średnio połowę rekomendowanej przez Europej-
skie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu dobowej 
dawki kalorii i białka dla pacjentów onkologicznych, dodatkowo 
dostarczając  kwasy omega-3 z oleju rybiego. 

UZUPEŁNIENIE POSIŁKÓW DLA OPTYMALNEGO EFEKTU - DZIENNE ZAPOTRZEBOWANIE:

∙  Dobra możliwość spożywania normalnego posiłku

2x+
Dostarczasz dodatkowo:
energia 444kcal
19,2 g białka
4,8 g kwasów Omega-3 (EPA i DHA 4 g)

2x+ 2x+
∙  Możliwość spożywania normalnych posiłków, ale niewystarczająco by pokryć zapotrzebowanie energetyczne i białkowe

∙  Możliwość spożywania normalnych posiłków, ale w ograniczonej ilości

2x+ 4x+
Dostarczasz dodatkowo:
energia 1644 kcal
67,2 g białka
7,68 g kwasów Omega-3 (EPA i DHA 4,4 g)
mikroelementy

Jak uzupełnić swoją dietę?

Koncepcja walki z niedożywieniem  
u pacjentów onkologicznych

Nutricomp® Drink Plus
∙ doskonały smak

∙ na bazie mleka

∙ bogaty w białko - 12 g w butelce

∙ kompletny zestaw składników odżywczych

∙ dostępne smaki: waniliowy, czekoladowy,  
bananowy, truskawkowy

Dostarczasz dodatkowo:
energia 1044 kcal
43,2 g białka
6,24 g kwasów Omega-3 (EPA i DHA 4,2 g)
mikroelementy



SKŁAD Remune™ 
na 100 ml

Nutricomp® Drink Plus 
na 100 ml (Waniliowy)

Energia, 
kcal/ml

463 kJ / 111 kcal 
1.1 kcal

630 kJ /150 kcal 
1.5 kcal

Tłuszcze, z czego:
 nasycone
  MCT
 jednonienasycone
 wielonienasycone
 kwasy tłuszcz. 
  Omega-3
  EPA * 
  DHA **

5.6 g
1.2 g

-
2.3 g
1.4 g
1.2 g

 
0.4 g (400 mg)
0.6 g (600 mg)

5 g
1.2 g

0.75 g
2.2 g
1.6 g

0.36 g
 

0.03 g
0.02 g (20 mg)

Węglowodany,  
z czego:
 cukier
   laktoza
   sacharoza

10 g

10 g
< 0.1 g

-

20 g

5.3 g
0.187 g

3.8 g

Błonnik 0.5 g < 0.1 g

Białko 4.8 g 6 g

Sól 0.03 g 0.25 g

SKŁADNIKI 
MINERALNE

Remune™ 
na 100 ml

Nutricomp® Drink Plus 
na 100 ml (Waniliowy)

Sód (Na) 13 mg 100 mg

Potas (K) 120 mg 170 mg

Wapń (Ca) 28 mg 72 mg

Magnez (Mg) 8.6 mg 27 mg

Fosfor (P) 43 mg 60 mg

Chlor (Cl) 50 mg 115 mg

PIERWIASTKI 
ŚLADOWE

Remune™ 
na 100 ml

Nutricomp® Drink Plus 
na 100 ml (Waniliowy)

Żelazo (Fe) - 1.7 mg

Cynk (Zn) 0.1 mg 1.2 mg

Miedź (Cu) 22 µg 170 µg

Jod (I) 30 µg 25 µg

Chrom (Cr) - 16 µg

Fluor (F) - 0.15 mg

Mangan (Mn) 0.05 mg 0.58 mg

Molibden (Mo) 17 µg 12 µg

Selen (Se) 5.0 µg 8.3 µg

WITAMINY Remune™ 
na 100 ml

Nutricomp® Drink Plus 
na 100 ml (Waniliowy)

Witamina A (RE) 60 µg 147 µg

Witamina D 5.0 µg 1.8 µg

Witamina E (-TE) 2.1 mg 2 mg

Kwas pantotenowy 0.05 mg 1.1 mg

Kwas foliowy 20 µg 45 µg

Witamina K - 12 µg

Witamina B1 - 0.18 mg

Witamina B2 - 0.22 mg

Witamina B6 - 0.22 mg

Witamina B12 0.8 µg 0.55 µg

Witamina C - 15 mg

Niacyna (NE) - 2.4 mg

Biotyna - 8 µg

Cholina - 30 mg

Informacja o wartości odżywczej

Grupa ekspertów ESPEN rekomenduje prowadzenie terapii żywieniowej w oparciu  
o potrzeby pacjenta i aktywność fizyczną1. Nasza propozycja z RemuneTM i Nutricomp® 
Drink Plus to preparaty przeznaczone do takiej terapii. 

Oferujemy również pełną gamę produktów do żywienia doustnego w doskonałych sma-
kach, jak również diety do żywienia przez sondę co ułatwia zaplanowanie indywidualnej 
terapii. Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę internetową www.bbraun.pl

SMAKI Remune™ Nutricomp® Drink Plus 

Brzoskwiniowy Waniliowy

Malinowy Czekoladowy

- Bananowy

- Truskawkowy
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Remune™ – Opracowany przez Smartfish

Literatura: 1. Arends J, et al., ESPEN expert group recommendations for action 
against cancer related malnutrition, Clinical Nutrition 36 (2017) 1187-1196.

POZOSTAŁE 
INFORMACJE

Remune™ 
na 100 ml

Nutricomp® Drink Plus 
na 100 ml (Waniliowy)

Woda 81 ml 76 ml

stos. energ.
B: T: W: Bł ***

17:46:36:1 16:30:54:0

* kwas eikozapentaenowy ** kwas dokozapentaenowy. Zawartość EPA i DHA jest różna w naturalnym oleju 
rybim. *** Białko: Tłuszcze: Węglowodany: Błonnik. 

Osmolarność: Remune™ 698 mOsm /l, Nutricomp® Drink Plus 470 mOsm /l
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