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Thông tin chi tiết sản phẩm xem ở trang 2.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Phù hợp để bổ sung dinh dưỡng cho người 

bệnh, người bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ 

bị suy dinh dưỡng, bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên.



Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của Chi cục ATVSTP
số 04/2018/ĐKSP

Cách pha: Có thể pha thành dung dịch 1-1.5kcal/ml tùy thuộc vào nhu cầu 
sở thích của người sử dụng. Để pha thành dung dịch 1,5 kcal/ml: Cho một 
cốc 200ml (xấp xỉ 300 kcal)

• Bảo quản nơi khô ráo, ở nhiệt độ phòng (15-25°C). Bảo quản hộp đã mở nơi 
khô ráo và sử dụng trong vòng 3 tuần.
• Đối với dung dịch pha để uống trực tiếp: Sử dụng trong vòng 6 giờ sau khi 
pha nếu bảo quản nhiệt độ phòng (15-25°C) và trong vòng 12 giờ nếu bảo 
quản trong tủ lạnh và khuấy kỹ trước khi dung.

Để pha thành dung dịch 1kcal/ml: cho một cốc 200ml (cung cấp 200kcal): cho 
160ml nước và thêm 3 muỗng bột sữa (tương đương 46g) (kèm trong hộp 
sản phẩm) và tiếp tục thực hiện các bước trên. 

Bước 1: Cho 140ml 
nước vào cốc sạch. Để 
uống trực tiếp: nên 
dùng nước mát/nguội. 
Để nuôi ăn qua ống 
sonde, nên dùng nước 
uống ở nhiệt độ phòng.

Bước 2: Cho 4.5 
muỗng sữa (tương 
đương 69g) (muỗng 
kèm theo hộp sản 
phẩm)

Bước 3: Khuấy kỹ cho đến khi tan hoàn 
toàn.
Đối với nuôi ăn qua ống sonde: sau khi 
pha để trong 5 phút và tiếp tục khuấy 
chậm để tránh tạo bọt cho đến khi tan 
hoàn toàn. Sử dụng ngay sau khi pha.
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Cho 140ml
nước vào
cốc sạch

Cho 4.5 muỗng
sữa (tương 
đương 69g)

chủ yếu.Muối 0.760.18 g


