
RAVITOIDU OMADUSED

· Kõrge EPA ja DHA sisaldus kalaõli baasil (1000 mg/100 ml).

· D-vitamiini rikas.

· Sisaldab kõrge bioloogilise väärtusega vadakuvalku. 

· Valmistatud puuviljadest (puuviljasisaldus 86%).

· Madal glükeemiline indeks (GI=21).

· Madala laktoosisisaldusega, gluteenivaba.

· Osmolaarsus 698 mosm/l (virsiku, vaarika).

Remune™

TOOTE KIRJELDUS

Remune™ on ravitoit kasutamiseks haigusest tingitud alatoitu-
muse korral, mis sobib hästi keemiaravil olevate kopsuvähki või 
kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust (KOK) põdevate patsientide 
toetuseks prekahheksia ja kahheksia korral.

Remune™ aitab suurendada oomega-3 rasvhapete ja D3 vitamii-
ni tarbimist ja täiendava energia ning valgu saamist, et tagada 
patsientidele vajalikus koguses toitaineid, mida nad tavatoiduga 
piisavalt ei saa.

Remune™ ravitoitu võib kasutada lisaks tavatoidule või koos 
teiste täisväärtuslike enteraalse toitmise toodetega (sonditoidud, 
ravijoogid).  

NÄIDUSTUSED:  haigusest tingitud alatoitumusega patsiendid, 
kellel on prekahheksia või kahheksia, eriti kui 
seisund on tingitud pahaloomulisest kasvajast 
või kroonilisest obstruktiivsest kopsuhaigusest 
(KOK). 

ANNUSTAMINE:  2 pakki ööpäevas või vastavalt kliinilise toitmis-
ravi spetsialisti soovitusele. 

VANUSEGRUPID: sobib lastele, kes on vanemad kui 4 aastat,   
 täiskasvanutele ja eakatele.

Ravitoit haigusest tingitud alatoitumuse, prekahheksia ja kahheksia korral

Remune™  
Virsik 200 ml

Remune™ 
Vaarikas 200 ml  

Sisaldab kalaõlist toodetud 
EPA ja DHA rasvhappeid.

Sisaldab kõrge bioloogilise 
väärtusega vadakuvalku.

Remunet saab juua kaasas oleva joogikõrre abil otse pakendist 
või valada klaasi.

Valikus kaks maitset: vaarika, virsiku.
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Remune™

KOOSTIS 100 ml kohta Pakendi (200 ml) kohta

Energiasisaldus 463 kJ / 111 kcal 926 kJ / 222 kcal

Rasv, sellest: 
  küllastatud
  monoküllastamata
  polüküllastamata 
   oomega-3 rasvhapped
  EPA * 
  DHA **

5.6 g 
1.2 g 
2.3 g 
1.4 g 
1.2 g 
0.4 g 
0.6 g

11 g 
2.4 g 
4.6 g 
2.8 g 
2.4 g 
0.8 g 
1.2 g

Süsivesikud, 
sellest: 
 suhkur 
  laktoos

10 g 
 

10 g 
< 0.1 g

20 g 
 

20 g 
< 0.2 g

Kiudained 0.5 g 1.0 g

Valk 4.8 g 10 g

Sool 0.03 g 0.06 g

Vesi 81 ml 162 ml

MINERAALAINED 100 ml kohta Pakendi (200 ml) kohta

Naatrium (Na) 13 mg 26 mg

Kaalium (K) 120 mg 240 mg

Kaltsium (Ca) 28 mg 56 mg

Magneesium (Mg) 8.60 mg 17.2 mg

Fosfor (P) 43 mg 86 mg

Kloriid (Cl) 50 mg 100 mg

MIKROELEMENDID 100 ml kohta Pakendi (200 ml) kohta

Tsink (Zn) 0.1 mg 0.2 mg

Vask (Cu) 22 µg 44 µg

Jood (I) 30 µg 60 µg

Mangaan (Mn) 0.05 mg 0.1 mg

Molübdeen (Mo) 17 µg 34 µg

Seleen (Se) 5.0 µg 10 µg

VITAMIINID 100 ml kohta Pakendi (200 ml) kohta

Vitamiin A (RE) 60 µg 120 µg

Vitamiin D 5.0 µg 10.0 µg

Vitamiin E (alfatokoferool) 2.1 mg 4.2 mg

Pantoteenhape 0.05 mg 0.1 mg

Foolhape 20 µg 40 µg

Vitamiin B12 0.8 µg 1.6 µg

* Eikosapentaeenhape. ** Dokosaheksaeenhape. EPA ja DHA omavaheline suhe kalaõlis on muutuv.
  Osmolaarsus 698 mosm/l

VALK

17 E %
RASV

46 E %
SÜSIVESIKUD

36 E %
KIUDAINED

1 E %

Remune™ retsepti on 
välja töötanud Smartfish.

Tellimine: e-poest pood.bbraun.ee või telefonil 677 1200


