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Glutamine Plus 
Suplemento nutricional oral em pó para 
ser reconstituído com água. Elevado 
teor em glutamina e antioxidantes 
(vitaminas C e E, beta-caroteno, zinco, 
selénio); isento de lactose e de glúten.

Indicações clínicas:
Para a gestão nutricional de doentes 
com aumento das necessidades em 
glutamina e antioxidantes devido a cirurgia, 
queimaduras ou trauma.

Modo de utilização:
Deve ser determinado pelo profissional de 
saúde de acordo com as necessidades do 
doente.
• Como suplemento: 1 saqueta,  

2-3 vezes por dia, ≥ 5 dias. 
•  Pronto a usar = 1 saqueta + 200 ml de 

água
• Verter 200 ml de água, 

preferencialmente fria, num recipiente 
ou num shaker limpos. Adicionar o 
conteúdo de uma saqueta. Misturar 
vigorosamente utilizando um shaker ou 
uma colher. Agitar novamente após um 
minuto.

Notas importantes:

Deve ser consumido sob supervisão 
médica. Não adequado como fonte 
alimentar única. Não adequado a crianças 
com < 10 anos. Assegurar o aporte 
adequado de fluidos. Conservar em local 
seco e à temperatura ambiente. Uma 
vez reconstituído ingerir de imediato. 
Se refrigerado, consumir nas 24 horas 
seguintes e agitar novamente antes de 
consumir. Também pode ser misturado 
em sumos ou alimentos como o iogurte, 
puré de maçã, etc. Quando reconstituído 
com outro líquido diferente de água, 
consumir imediatamente após a mistura. 

Fontes de Macronutrientes:

Proteínas: L-glutamina; 
Hidratos de carbono: amido, maltodextrina.   

Alergénios: 

Não contém. 

Apresentação

Caixa 30 x 22,4 g 

Sabores e CNP:

Laranja: 7364521 
Neutro: 7364513

Declaração nutricional Un.
por 

22,4 g  
saqueta

por 
100 g 

Valor energético kJ 340 1500
kcal 80 360

Lípidos g 0 0
Dos quais saturados g 0 0
Hidratos de carbono g 9,6 42,7
Dos quais açúcares g 2,66a / 0,31b 11,9a / 1,37b

Dos quais lactose g 0 0
Fibra g 1,2 5,4
Proteínas g 0 0

Glutamina g 10 44,8
Sal (Na x 2,5) g < 0,03a /< 0,02b < 0,13a /<0,09b

Minerais e oligoelementos
Zinco mg 3,4 15
Selénio µg 50 220

Vitaminas 
β -Caroteno mg 1,7 7,4
Vitamina E mg α-TE 83 370
Vitamina C mg 250 1100

Distribuição calórica (Energia %)
Lípidos 0%, Hidratos de carbono 47%, Fibra 3%, Proteínas 50% 

aLaranja, bNeutro


