
• Průměrný obsah ve 100 ml: / Výživové údaje na 100 ml:
Energetická hodnota / Energia 1005 kJ

240 kcal
Tuky (41 En%) 10,9 g
z toho 
Nasycené mastné kyseliny / Nasýtené mastné kyseliny 1,1 g
Mononenasycené mastné kyseliny / Mononenasýtené mastné kyseliny 6,5 g
Polynenasycené mastné kyseliny / Polynenasýtené mastné kyseliny 3,4 g
Sacharidy (47 En%) 28,5 g
z toho 
Cukry 14,9 g
- Laktóza <0,30 g
Vláknina (2 En%) 2,4 g
Bílkoviny (10 En%) / Bielkoviny (10 En%) 5,7 g
Sůl / Soľ 0,22 g
Vitaminy / Vitamíny
Vitamin A / Vitamín A 105 μg 
Vitamin D / Vitamín D 3,1 μg
Vitamin E / Vitamín E 3,1 mg (α-TE)
Vitamin K / Vitamín K 11 μg
Thiamin / Tiamín 0,36 mg
Ribofl avin / Ribofl avín 0,38 mg 
Niacin / Niacín 0,95 (2,7) mg (mg NE)
Kyselina pantothenová / Kyselina pantoténová 0,79 mg
Vitamin B6 / Vitamín B6 0,29 mg
Kyselina listová 43 μg
Vitamin B12 / Vitamín B12 0,41 μg 
Biotin / Biotín 9,4 μg 
Vitamin C / Vitamín C 24 mg
Minerální látky a stopové prvky / Minerálne látky a stopové prvky
Sodík 89 mg
Draslík 221 mg
Chlor / Chlorid 89 mg
Vápník / Vápnik 168 mg
Fosfor 153 mg
Hořčík / Horčík 26 mg
Železo 2,4 mg
Zinek / Zinok 2,4 mg
Měď / Meď 0,18 mg
Mangan / Mangán 0,16 mg
Fluor / Fluorid 0,17 mg
Molybden / Molybdén 11 μg 
Selen / Selén 7,5 μg 
Chrom / Chróm 6,0 μg 
Jod / Jód 24 μg 
Jiné / Iné
L-karnitin / L-karnitín 4,6 mg
Cholin / Cholín 48 mg
Taurin / Taurín 18 mg
Osmolarita 600 mOsmol/lO
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Fortini Compact Multi Fibre
neutral

Fortini Compact Multi Fibre
s neutrálnou príchuťouCZ SK

Fortini Compact Multi Fibre je vysokoenergetická nutričně kompletní 
tekutá výživa s vlákninou pro děti od 1 roku věku. Potravina pro 
zvláštní lékařské účely. Pro řízenou dietní výživu při podvýživě 
související s nemocí a poruchami růstu. Bez lepku. Baleno v ochran-
né atmosféře. Ošetřeno UHT. Důležitá upozornění: Pouze pro 
enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro 
použití pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy 
pro děti od 1 roku věku. Kvůli obsahu vlákniny je při užití více než 
4 lahviček denně potřebná zvýšená opatrnost u mladších dětí. Do-
držujte pečlivě pitný režim. Návod k použití: Skladujte na suchém 
a chladném místě. Před použitím dobře protřepejte. Určeno k pří-
mému použití, nejlépe chutná vychlazené. Po otevření uchovávejte 
v uzavřené lahvičce v chladničce max. po dobu 24 hodin. Při po-
dávání přímo z lahvičky nedopitou výživu zlikvidujte. Dávkování: 
Určí lékař nebo pracovník kvalifi kovaný v oblasti klinické výživy. 
Složení: voda, glukózový sirup, rostlinné oleje (řepkový, slunečni-
cový), bílkovina z kravského mléka, vláknina (inulin, oligofruktóza, 
arabská guma, sójové polysacharidy, celulóza, rezistentní škrob), 
emulgátor (sójový lecitin), citronan draselný, hydrogenfosforečnan 
didraselný, hydrogenfosforečnan hořečnatý, chlorid sodný, citronan 
sodný, fosforečnan vápenatý, cholin chlorid, L-askorbát sodný, hyd-
roxid draselný, taurin, mléčnan železnatý, β-karoten, síran zinečnatý, 
L-karnitin, glukonan měďnatý, nikotinamid, D-pantothenát vápena-
tý, DL-α-tokoferyl-acetát, thiamin hydrochlorid, síran manganatý, 
ribofl avin, pyridoxin hydrochlorid, fl uorid sodný, retinyl-acetát, 
kyselina pteroylmonoglutamová, chlorid chromitý, jodid draselný, 
molybdenan sodný, seleničitan sodný, D-biotin, cholekalciferol, 
 fytomenadion, kyanokobalamin. Jednotlivé lahvičky jsou samostat-
ně neprodejné. Minimální trvanlivost do: viz horní strana obalu. 
Výrobce: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Nizozemí. 
Kontakt pro ČR: Nutricia a.s., V parku 2294/2, 
148 00 Praha 4 – Chodov, infolinka: 800 110 001
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Potravina na osobitné lekárske účely. Na diétny režim pri 
podvýžive súvisicej s ochorením a poruchami rastu. Vysokoener-
getická, nutrične kompletná tekutá výživa s vlákninou pre deti od 
1 roku veku. Bezlguténový. Balené v ochrannej atmosfére. Ošetrené 
UHT.  Dôležité upozornenia: Len na enterálne použitie. Nie je 
určené na parenterálne použitie. Používajte len pod lekárskym do-
hľadom. Vhodné ako jediný zdroj výživy pre deti od 1 roku veku. 
Pre obsah vlákniny je pri užití viac ako 4 balení potrebná zvýšená 
opatrnosť u mladších detí. Dôkladne dodržiavajte pitný režim. Ná-
vod na použitie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Pred 
použitím dobre pretrepte. Určené na priame použitie, najlepšie chutí 
vychladené. Po otvorení fľašku uzatvorte a uchovávajte v chladničke 
max. po dobu 24 hodín. Pri podávaní priamo z fľašky nedopitú výživu 
zlikvidujte. Dávkovanie: Určí lekár alebo pracovník kvalifi kovaný 
v oblasti klinickej výživy. Zloženie: voda, glukózový sirup, rastlinné 
oleje (repkový, slnečnicový), bielkovina kravského mlieka, vláknina 
(inulín, oligofruktóza, arabská guma, sójové polysacharidy, celuló-
za, rezistentný škrob), emulgátor (sójový lecitín), citran draselný, 
hydrogénfosforečnan didraselný, hydrogénfosforečnan horečnatý, 
chlorid sodný, citran sodný, fosforečnan vápenatý, cholín chlorid, 
L-askorban sodný, hydroxid draselný, taurín, mliečnan železnatý, 
beta-karotén, síran zinočnatý, L-karnitín, glukónan meďnatý, niko-
tínamid, D-pantotenát vápenatý, DL-alfa-tokoferylacetát, tiamín-
hydrochlorid, síran mangánatý, ribofl avín, pyridoxínhydrochlorid, 
fl uorid sodný, retinylacetát, kyselina pteroylmonoglutámová, chlorid 
chromitý, jodid draselný, molybdénan sodný, seleničitan sodný, 
D-biotín, cholekalciferol, fytomenadión, kyanokobalamín. Jednotlivé 
fľašky sú samostatne nepredajné.
Mini málna trvanlivosť do: viď vrchná strana obalu. 
Výrobca: N.V. Nutricia Zoetermeer, Holandsko. 
Kontakt pre SR: Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 
821 09 Bratislava, SR. Infolinka: 0800 444 006
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