
Remune™

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

 � Vysoký obsah EPA a DHA z rybího oleje (1 000 mg / 100 ml)
 � Vysoký obsah vitamínu D
 � Bílkoviny s vysokou biologickou hodnotou  
(4,8 g syrovátkové bílkoviny / 100 ml)

 � Ovocná složka (86 % ovocného podílu)

Lze popíjet přímo pomocí přiloženého brčka,  
nebo přelít do sklenice.

K dispozici příchutě malina a broskev.

Obsah EPA a DHA 
z rybího oleje

Vysoká biologická hodnota 
syrovátkového proteinu 
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Remune™
Malina 200 ml

Remune™
Broskev 200 ml

Remune™ je potravina pro zvláštní lékařské účely určená 
k popíjení (1,1 kcal/ml) s vysokým obsahem omega-3 
mastných kyselin EPA/DHA z rybího oleje, se zvýšeným 
obsahem vitaminu D, s bílkovinami a bez lepku. 

URČENO PRO
Dietní postup při podvýživě u pacientů s prekachexií nebo 
kachexií související zejména s onkologickým onemocněním 
anebo CHOPN.

Cílem užívání Remune™ je zvýšení příjmu omega-3 mastných 
kyselin a vitamínu D3 a spolu s energií a bílkovinami poskytnout 
pacientům dostatečné množství živin, které nejsou schopni získat 
běžnou stravou.

Remune™ se podává jako doplnění běžné stravy anebo 
v kombinaci se sippingem např. vysoceproteinovým Nutricomp® 
Drink Plus HP.

DÁVKOVÁNÍ
2 balení/den, pokud ošetřující lékař nebo dietolog neurčí jinak. 
Před použitím dobře protřepat.

VĚKOVÉ SKUPINY
Vhodné pro děti starší 4 let, dospělé a seniory.



Vitaminy Na 100 ml Na 200 ml

Vitamin A (RE) 60 μg 120 μg

Vitamin D 5,0 μg 10,0 μg

Vitamin E (α-TE) 2,1 mg 4,2 mg

Kys. pantothenová 0,05 mg 0,1 mg

Kys. listová 20 μg 40 μg

Vitamin B12 0,8 μg 1,6 μg

Minerální látky  
a stopové prvky

Na 100 ml Na 200 ml

Sodík (Na) 13 mg 26 mg

Draslík (K) 120 mg 240 mg

Vápník (Ca) 28 mg 56 mg

Hořčík (Mg) 8,6 mg 17,2 mg

Fosfor (P) 43 mg 86 mg

Chlor (Cl) 50 mg 100 mg

Zinek (Zn) 0,1 mg 0,2 mg

Měď (Cu) 22 μg 44 μg

Jód (I) 30 μg 60 μg

Mangan (Mn) 0,05 mg 0,1 mg

Molybden (Mo) 17 μg 34 μg

Selen (Se) 5,0 μg 10 μg

Klíčové hodnoty Na 100 ml Na 200 ml

Energetická hodnota 463 kJ/111 kcal 926 kJ/222 kcal

Tuky, z toho:
 � Nasycené mastné 
kyseliny

 � Mononenasycené 
mastné kyseliny

 � Polynenasycené 
mastné kyseliny
 � Omega-3-mastné 
kyseliny
 � EPA *
 � DHA **

5,6 g
1,2 g

2,3 g

1,4 g

1,2 g 

0,4 g
0,6 g

11,2 g
2,4 g

4,6 g

2,8 g

2,4 g 

0,8 g
1,2 g

Sacharidy, z toho:
 � Cukry

 � Laktóza

10 g
10 g

< 0,1 g

20 g
20 g

< 0,2 g

Vláknina 0,5 g 1,0 g

Bílkoviny 4,8 g 9,6 g

Sůl 0,03 g 0,06 g
BÍLKOVINY

17 E %
SACHARIDY

36 E %

TUKY

46 E %
VLÁKNINA

1 E %
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* Kyselina eikosapentaenová. ** Kyselina dokosahexaenová. 
Poměr mezi EPA a DHA se přirozeně liší v rybím oleji. Osmolarita 698 mosm/l.

Remune™ – Developed by Smartfish

Remune™

Výživové údaje (příchuť broskev)


