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Foto ilustrativa de uma receita preparada com Nutricomp Soup sabor vegetais.

Cuidar
da alimentação
é nutrir
qualidade
de vida
Nós somos a B. Braun. Protegemos a saúde das pessoas em
todo o mundo, e sabemos o quanto é difícil alimentar quem
mais precisa de cuidados. Estudos mostram que:

Idosos, pacientes com
câncer ou infecção
e pacientes com
longa permanência
hospitalar são os que
mais sofrem riscos
de desnutrição.1

Dietas podem ser muito
restritivas em sabor.
Quanto mais líquidas,
mais difícil identificar
os alimentos
e adaptar o paladar.

No Brasil,
64% dos idosos
que vivem em suas
casas não consomem
a quantidade ideal
de proteínas.2

Diante das dificuldades nutricionais das pessoas
mais fragilizadas, reunimos nossa ciência e experiência para criar uma novidade revolucionária:

A linha Nutricomp Gourmet - O poder de
inovação da B. Braun na sua alimentação.

Cuidar
da alimentação
é nutrir qualidade
de vida

Conheça
os valores
nutricionais
Cada garrafa de Nutricomp Gourmet Soup
sabor vegetais (200 ml) fornece:

CALORIAS

300 Kcal

PROTEÍNA

12 g

FIBRAS

4g

GORDURAS

EPA/DHA

420 mg

LINHA
COM
ÔMEGA 3

TCM

5g

Em breve, toda linha estará disponível para você nos distribuidores B. Braun, nas principais redes de farmácia e pelo nosso site.
Aproveite cada sabor do seu jeito.

Pode ser
tomado
por via oral
ou sonda.

Embalagem inovadora que permite administração pela via enteral (via sonda) ou oral.

Fórmula
altamente
tecnológica,
com ingredientes
naturais
de qualidade.

Da seleção de ingredientes à embalagem,
toda linha contém extratos naturais de alimentos e é preparada com o que existe de
melhor no universo da nutrição.

A diferença
do Ômega 3 presente
em todos os sabores

Escolha a melhor
temperatura para
cada momento

Nutricomp Gourmet é uma linha
que oferece Ômega 3, oriundo
do óleo de peixe, na sua composição.
Garante ação anti-inflamatória, reforço
da imunidade e proteção cardiovascular.4, 5, 6, 7

Tome sua refeição na garrafinha
em temperatura ambiente
ou refrigerada, ou aqueça
o conteúdo no fogão
ou micro-ondas.
Sugerimos aquecer por 30 segundos na potência de 600 watts
do micro-ondas fora da embalagem original, preferencialmente
em recipiente de vidro.

Multiplique
o valor
nutritivo
das refeições.

1 unidade de Nutricomp Gourmet Soup sabor
vegetais X Sopa in natura fornece 3x mais calorias (aumento de 365% por refeição) e 2,5x
mais proteína (aumento de 250% por refeição).3

Única opção
líquida
de suplemento
nutricional
salgado.

O gosto de uma boa refeição melhora a adesão
às dietas especiais.

Aliada
na sua
cozinha
A linha Nutricomp Gourmet também
pode ser usada como ingrediente de
receitas deliciosas e nutritivas.
Acesse o site e descubra como
utilizá-la na preparação
de pratos salgados.
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