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Indicações clínicas:
Para a gestão nutricional de doentes com 
ou em risco de malnutrição associada 
à doença em particular para doentes 
com necessidades proteicas aumentadas 
incluindo oncologia, cirurgia, sarcopenia 
e dificuldades de crescimento em idade 
pediátrica.

Modo de utilização:
Deve ser determinado pelo profissional de 
saúde de acordo com as necessidades do 
doente.
•  Como suplemento:  

2 – 3 vezes por dia 10 – 15 g  
(20 – 45 g no total).

Notas importantes:

Deve ser consumido sob supervisão 
médica. Não adequado como fonte 
alimentar única. Por favor monitorizar 
os níveis de potássio (K) em doentes 
com restrição na ingestão de potássio. 
Não adequado a crianças < 1 ano. 
Usar com precaução em crianças < 6 
anos. Não adequado a doentes com 
galactosemia. Conservar num local seco 
e à temperatura ambiente. A lata aberta 
deverá ser consumida no prazo de 2 
meses. Pode ser usado em alimentos 
líquidos frios ou quentes, doces ou 
salgados (p.e. sumos de fruta, leite, sopas) 
e refeições preparadas (p.e. purés).

Fontes de Macronutrientes:

Proteínas: soro de leite.   

Alergénios: 

Proteína do soro de leite, lecitinas de 
soja.

Apresentação

Lata 300 g 

Sabores e CNP:

Neutro: 7379032

Suplemento em pó de proteína de soro 
do leite (pó instantâneo), isento de fibra. 
Clinicamente isento de lactose, isento de 
glúten.

Declaração nutricional Un. por 
100 g 

por 5 g  
de pó*

Valor energético kJ 1500 75
kcal 360 18

Lípidos g 1 0,05
Dos quais saturados g < 0,07 < 0,004

Hidratos de carbono g ≤ 1 ≤ 0,05

Dos quais açúcares g ≤ 1 ≤ 0,05
Dos quais lactose g ≤ 1 ≤ 0,05

Fibra g  0 0
Proteínas g 87 4,4
Sal (Na x 2,5) g 1,38 0,07

Minerais
Sódio mg / mmol 550 / 23,9 27,5 / 1,2
Potássio mg / mmol 1200 / 30,7 60 / 1,5
Cálcio mg / mmol 60 / 1,5 3 /0,07
Fósforo mg / mmol 240 / 7,7 12 / 0,4

* 1 colher de medida (colher incluída)

Distribuição calórica (Energia %)
Lípidos 2%, Hidratos de carbono ≤1%, Fibra 0%, Proteínas 97%


