FANTOMALT
Pulver til energiberikning med
karbohydrat. Protein-, fett- og kostfiberfri.
Laktosefattig. Glutenfri.
Fantomalt er lett oppløselig og avgir ikke til matretter.
Fantomalt kan brukes i matlaging og tåler oppvarming.
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BESTILLINGSINFORMASJON

Fantomalt nøytral smak

Bestillingsnr.

Varenr.

Salgsenhet til apotek/sykehus

568886

991380

1 x 400 g boks

September 2019

NÆRINGSINNHOLD PR. 100 G FANTOMALT:
Energi

kJ

1630

kcal

384

Fett (0 E%)
- hvorav mettede fettsyrer
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Karbohydrat (100 E%)
- hvorav sukkerarter
-- hvorav laktose

g
g
g

96,0
6,0
0

Kostfiber (0 E%)

g

0

Protein (0 E%)

g

0

Salt

g

0,005

Mineraler
Natrium

mg (mmol)

2 (0,09)

Indikasjon:

Til kostbehandling av personer med et utilstrekkelig energiinntak
eller med et øket energibehov.

Dosering:

Doseringen er individuell og skal gjøres i samråd med lege eller
ernæringsfysiolog.

Ingredienser:
Maltodekstrin.
Inneholder per 100 g
• 384 kcal
•9
 6 g karbohydrat fra maltodekstrin
(100 E%)

Kontraindikasjoner: Intoleranse mot maltodekstrin. Ikke egnet til pasienter med
galaktosemi.
Brukerveiledning:

Inneholder måleskje for 5 g pulver som tilsvarer 19 kcal.

Ved bruk i drikke:

Dryss den anbefalte mengde Fantomalt i drikken og rør til pulveret
er oppløst.

Til kalde og varme Oppløs den anbefalte mengde Fantomalt i litt vann og bland
retter:
oppløsningen i den kalde eller varme retten.
Holdbarhet:

36 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på pakningen.
Åpnet boks bør brukes innen 1 måned.
Ferdig blandet Fantomalt skal oppbevares i kjøleskap og brukes
innen 24 timer.
Matretter tilsatt Fantomalt skal brukes innen 2 timer.

Oppbevaring:

Lagres tørt og mellom 5 – 25°C. Åpnet boks oppbevares i
romtemperatur.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.
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