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Foto ilustrativa de uma receita preparada com Nutricomp Soup sabor vegetais.
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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
reforço e boas fontes de nutrientes. Estudos mostram que:

Idosos, pacientes com
câncer ou infecção e
pacientes com longa
permanência hospitalar
são os que mais sofrem
riscos de desnutrição.
48% dos pacientes
internados estão com
estado nutricional
comprometido.1

Dietas hospitalares
podem ser muito
restritivas em sabor.
Quanto mais líquidas,
mais difícil identificar
os alimentos e adaptar
o paladar. Pacientes
tendem a recusá-las.

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

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

No Brasil, 64%
dos idosos que vivem
em suas casas não
consomem proteínas
adequadamente.2

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.

Nutrição
enteral
ou via oral.

Embalagem inovadora que permite administração pela via enteral ou oral.

Fórmula
altamente
tecnológica,
com ingredientes
naturais
de qualidade.

Nutricomp Gourmet Soup possui uma seleção
de ingredientes com extratos naturais de vegetais.

Perfil lipídico único
no mercado

Consumo em diversas
temperaturas

TCM - reduz perdas
nitrogenadas, promove energia
rápida para as células e não
depende de L-carnitina para
oxidação.4, 5

A garrafinha é prática e pode
ser consumida em temperatura
ambiente ou refrigerada.
O conteúdo pode ser aquecido
em micro-ondas ou fogão.

Ômega 3 - os ácidos
ecoisapentatoico (EPA) e
docosahexaenoico (DHA),
componentes do Ômega 3,
modulam a resposta inflamatória,
protegem as funções
cardiovasculares e reduzem
a degradação proteica na caquexia
e os marcadores inflamatórios
e imunológicos.
Beneficiam especialmente o ganho
de massa muscular e peso corporal
em pacientes com câncer.6, 7

Sugerimos aquecer por 30 segundos na potência de 600 watts
do micro-ondas fora da embalagem original, preferencialmente
em recipiente de vidro.
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Valor nutritivo
multiplicado
a cada
refeição.

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

É a única opção
líquida de
suplemento
nutricional salgado
com gosto
de refeição
de verdade.

Com Nutricomp Gourmet Soup sabor vegetais,
os pacientes percebem o sabor típico das refeições, melhorando a adesão ao tratamento
dietoterápico.

Aliada no preparo
de receitas
A linha Nutricomp Gourmet
também pode ser usada
como ingrediente de receitas
deliciosas e nutritivas.
Acesse o site e descubra
como indicá-la na preparação
de pratos salgados.

ALIMENTE
A VIDA
COM SAÚDE
E SABOR
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