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SELOSTE 

 

VALMISTEEN NIMI 

FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK täydennysravintovalmiste, juoma  

KOOSTUMUS 

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 630 kJ (150 kcal), vettä 78 ml, proteiinia 5,6 g, hiilihydraattia 17,8 g, josta sokeria 6,4 

g, laktoosia ≤ 0,26g,  rasvaa 5,8 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0,4-0,5 g, kertatyydyttymättömiä rasvahappoja 3,7-

3,8 g, monityydyttymättömiä rasvahappoja 1,6 g, kuitua 2 g.  

Ainekset: Vesi, maltodekstriini, maitoproteiini, kasviöljyt, sakkaroosi, vähärasvainen kaakao (maku suklaa), 

vehnätärkkelys, inuliini (sikurista), glukoosisiirappi (maku mansikka), makuaineet, selluloosa (maut kirsikka, 

mansikka, vanilja), kaliumsitraatti, natriumsitraatti, emulgointiaineet (soijalesitiini, E 471), stabilointiaineet (E 460, 

466, 407) (maku suklaa), natriumkloridi, kaliumkloridi, vit. C, koliinikloridi, magnesiumoksidi, happamuudensäätöaine 

(E 330) (maut mansikka, vanilja), rautapyrofosfaatti, sinkkisulfaatti, niasiini, vit. E, pantoteenihappo, mangaanikloridi, 

kuparisulfaatti, vit. B6, vit. B2, natriumfluoridi, vit. B1, -karoteeni, vit. A, foolihappo, kromikloridi, kaliumjodidi, 

natriummolybdaatti, natriumseleniitti, vit. K1, biotiini, vit. D3, vit. B12.  

Mineraalit: Natrium 80-85 mg, Kalium 135-140 mg, Kloridi 100 mg, Kalsium 130-135 mg, Fosfori 80-85 mg, 

Magnesium 21-24 mg.  

Hivenaineet: Rauta 2 mg, Sinkki 1,5 mg, Kupari 300 mikrog, Mangaani 0,4 mg, Jodi 30 mikrog, Fluori 0,2 mg, Kromi 

10 mikrog, Molybdeeni 15 mikrog, Seleeni 10 mikrog.  

Vitamiinit: A-vit. 120 mikrog, -karoteeni 300 mikrog, D3-vit. 2,0 mikrog, E-vit. 3,0 mg, K1-vit. 16,7 mikrog, B1-vit. 

0,23 mg, B2-vit. 0,32 mg, Niasiini 3 mg, B6-vit. 0,33 mg, B12-vit. 0,6 mikrog, Pantoteenihappo 1,2 mg, Biotiini 7,5 

mikrog, Foolihappo 50 mikrog, C-vit. 15 mg, Koliini 26,7 mg.  

Osmolariteetti: 400-440 m0smol/l   

VALMISTEMUOTO 

Käyttövalmis täydennysravintovalmiste.  

Käyttö 

Täydelliseen ravitsemukseen tai lisäravinnoksi henkilöille, joilla on lisääntynyt energian/kuidun ja ravintoaineiden 

tarve tai joiden on vaikea ottaa suuria määriä nestemäistä ravintoa.  

Annostus ja antotapa 

Käyttö vain terveydenhoitohenkilökunnan ohjauksessa. 

Annostus potilaan ravinnontarpeen mukaan. Nautittava hitaasti. 

Täydentävään ravitsemukseen ≥ 2-3 x 200 ml/vrk, täydelliseen ravitsemukseen ≥ 5-7 x 200 ml/vrk. 

600 ml valmistetta kattaa vitamiinien ja hivenaineiden päivittäisen saantisuosituksen.  

Ei sovi alle 1-vuotiaille. 

Kestoaika 

Käyttökelpoinen pakkaukseen merkityn kuukauden loppuun saakka.  
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Säilytys 

Avaamaton pakkaus säilyy huoneenlämmössä. Avattua pakkausta voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 24 tuntia.  

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus 

Ravitsemuksellisesti täysipainoinen, runsasenergiainen (1,5 kcal/ml) kuitupitoinen, gluteeniton, vähälaktoosinen   

(< 0,26 g/100 ml) täydennysravintovalmiste.   

Käyttövalmis tetra/pullo 200 ml.  

Maut: suklaa, mansikka, vanilja, kirsikka.  

Käyttö- ja käsittelyohjeet 

Parhaimmillaan kylmänä. Ravistettava.  

KORVATTAVUUS 

Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).  


