
Reencontre 
o Sabor da Vida

Por favor, fale 
com seu médico, 
nutricionista ou 
farmacêutico sobre 
suas necessidades 
nutricionais.
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da Fresenius Kabi

Fresubin é a marca de nutrição entérica da 
Fresenius Kabi. Esta gama de produtos foi 
desenvolvida para ajudá-lo nos momentos 
de maior fragilidade da sua saúde, 
ajudando-o a manter a força e a vitalidade. 
 
Desenvolvemos esta marca com perícia 
e paixão porque nos preocupamos com a 
sua saúde. O resultado desta dedicação são 
produtos e serviços eficazes e convenientes 
nos quais pode confiar.

A marca Fresubin pode ajudá-lo a   
Reencontrar o Sabor da Vida.

Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda.
Av. do Forte, 3 – Edifício Suécia IV - Piso 3
2794-039 Carnaxide – Portugal
NIF: 504293753
Tel.: +351 21 424 12 80
Fax: +351 21 424 12 90
fkportugal@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.pt



Para apoiar o seu  
tratamento, melhorando           
o seu bem-estar

Fresubin é uma marca de suplementos  
nutricionais orais, desenvolvida de acordo com 
as necessidades dos doentes oncológicos que 
necessitem de suplementação da sua dieta  
habitual, mas que ainda assim querem  
desfrutar de uma grande variedade de sabores 
e texturas.

O Fresubin 3.2 kcal DRINK fornece um elevado  
aporte calórico e proteico, apoiando a sua  
saúde e recuperação, o seu estado nutricional,  
o seu bem-estar e a sua qualidade de vida.

Eficácia cientificamente               

comprovada

Está cientificamente comprovado* que os  
suplementos nutricionais têm benefícios 
para os doentes oncológicos:

         Aumentam a ingestão nutricional 

 
   Melhoram o apetite e a sensação 
   de cansaço, melhorando a qualidade  
         de vida 

 Melhoram a tolerância aos tratamentos 
e diminuem as admissões hospitalares. 

Fresubin 3.2 kcal DRINK     
Nos deliciosos sabores de:   
Avelã, Baunilha-caramelo, 
Manga.

Fresubin 2 kcal DRINK
Nos deliciosos sabores de: 
Baunilha, Frutos Silvestres.  
Com fibra tem disponível  
o sabor de Chocolate.

 
Fresubin 2 kcal Crème
Excelente consistência cremosa.

Nos deliciosos sabores 
de:  Baunilha, Cappuccino,           
Chocolate, Morango Silvestre, 
Praliné.
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