
Skontaktuj się z nami poprzez Serwis Konsumencki 
dzwoniąc pod numer: (22) 55 00 155

e-mail: serwis@nutriciamedyczna.pl. (Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Infolinia czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 09.00-17.00).

Nutridrink Skin Repair to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania 
dietetycznego w przypadku odleżyn i innych trudno gojących ran*. Stosować pod nadzorem lekarza. 

Wejdź na naszą stronę www.posilkiwchorobie.pl i zapoznaj się 
z informacjami dla pacjentów z trudno gojącymi ranami i ich 

opiekunów, które znajdziesz w części poświęconej gojeniu ran. 

Artykuły 
Przepisy
Porady ekspertów
Informacje dotyczące naszych produktów

Nutridrink Skin Repair jest dostępny 
w oficjalnym e-sklepie z produktami Nutricia: 

www.posilkiwchorobie.pl

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa 

tel. +48 (22) 55 00 155, e-mail: serwis@nutriciamedyczna.pl
ADLT/RCO/02/07/2021 

Twoje posiłki
na czas gojenia ran* 

Gdzie znaleźć więcej informacji ?

Na naszej stronie znajdziesz:



Co to jest 
Nutridrink Skin Repair?

Dobrze wstrząsnąć 
przed spożyciem.

Należy pić powoli, 1 butelkę 
przez ok. 30 minut.

Można stosować jako uzupełnienie 
diety, między posiłkami lub jako 
dodatek do potraw.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 
3 lat. Stosować ostrożnie u dzieci 
i młodzieży w wieku 3-17 lat. 

Przed otwarciem przechowywać 
w chłodnym, suchym miejscu.

Po pierwszym otwarciu opakowania 
produkt przechowywać w lodówce, 
w zamkniętej butelce, nie dłużej 
niż 24 godziny.

Dla kogo jest przeznaczony
Nutridrink Skin Repair? Jak stosować Nutridrink Skin Repair? 

Do trudno gojących ran zalicza się:

 Raną taką może stać się każda, nawet powierzchowna rana, 
jeśli nie jest prawidłowo leczona. 

Czym jest trudno gojąca rana? 

Pacjent zmagający się z trudno gojącą raną, taką jak odleżyna, ma 
zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Skład 

Nutridrink Skin Repair jest dopasowany do potrzeb takich pacjentów. 
Nutridrink Skin Repair odżywia, dzięki temu wspomaga gojenie ran. 

Jak długo stosować 
Nutridrink Skin Repair? Stosować pod nadzorem lekarza.

Na opiekę nad pacjentem z trudno gojącą raną składa się kilka 
istotnych elementów, takich jak:

odpowiednie żywienie

właściwa pielęgnacja rany i dobór opatrunku

redukcja ucisku (zmiana ułożenia pacjenta)

Każdy z nich stanowi część kompleksowej, 
długoterminowej opieki. 
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Spożywać doustnie. 
Nie aplikować bezpośrednio na rany.  

Przykłady dań można znaleźć na stronie: 
www.posilkiwchorobie.pl

Zalecane dawkowanie to 
1-3 butelek dziennie 
przez minimum 3 tygodnie, 
zgodnie z zaleceniem lekarza.   

To doustny preparat odżywczy, który:

Zawiera składniki wspomagające gojenie ran

Zawiera dużą porcję energii

Posiada płynną formę ułatwiającą spożycie osobom chorym

Jest dostępny w trzech smakach: truskawka, wanilia, 
czekolada

Jak działa Nutridrink Skin Repair?
Odżywia, dzięki temu wspomaga gojenie ran.

Zawiera takie składniki jak:  

Pełni rolę budulcową 
i wspomaga regenerację 
uszkodzonych tkanek. 

BIAŁKO

Aminokwas, który 
wspiera proces gojenia. 

ARGININA

Bierze udział w szeregu 
przemian zachodzących 
w organizmie, również 
w procesie gojenia ran. 

CYNK

Wykazują działanie 
przeciwutleniające, 
niezbędne w przewlekłym 
stanie zapalnym.

ANTYOKSYDANTY

owrzodzenie goleni:
   żylne     tętnicze     mieszane

owrzodzenie w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej

odleżyna


