
Výživové údaje / Výživové údaje

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Na 100 mlNa 100 g Na 100 mlNa 100 g

400 g

Energie / Energia kJ / kcal 2066 / 493 413 / 99
Tuky (42 % kcal) g 23 4,6
z toho
– nasycené mastné kyseliny
  nasýtené mastné kyseliny g 13 2,6

  – MCT tuky g 6,0 1,2
– mononenasycené mastné kyseliny
  mononenasýtené mastné kyseliny g 3,9 0,8

– polynenasycené mastné kyseliny
  polynenasýtené mastné kyseliny g 2,5 0,5
  – kyselina α-linolenová
   kyselina α-linolénová mg 200 40

  – kyselina linolová
   kyselina linolová mg 2100 420

Sacharidy (44 % kcal) g 54 11
z toho
– cukry g 21 4,2 
  – laktóza g < 0,5 
Bílkoviny / Bielkoviny (14 % kcal) g 17,5 3,5
Sůl / Soľ  g 0,42 0,084
Minerální látky / Minerálne látky
Sodík mg 170 34
Draslík mg 600 120
Chloridy mg 365 73
Vápník / Vápnik mg 445 89
Fosfor mg 300 60
Hořčík / Horčík mg 100 20
Železo mg 5,4 1,1
Zinek / Zinok mg 4,7 0,94
Měď / Meď mg 0,49 0,098
Mangan / Mangán mg 0,98 0,20
Fluoridy mg <0,1 
Selen / Selén µg 17 3,4
Chrom / Chróm µg 25 5,0
Molybden / Molybdén µg 37 7,4
Jód  µg 49 9,8

 250 ml 250 kcal 210 ml 6 odměrek / odmeriek (≈ 50 g)
 1000 ml 1000 kcal 850 ml 24 odměrek / odmeriek (≈ 200 g)

Vitaminy / Vitamíny
A µg 410 82
D µg 4,9 0,98
E mg 6,5 1,3
K µg 27 5,4
C mg 47 9,4
Thiamin / B1 mg 0,59 0,12
Riboflavin / B2 mg 0,64 0,13

Niacin / Niacín mg 5,8 1,2
 mg NE 9,8 2,0
B6 mg 0,83 0,17
Kyselina listová µg 120 24
B12 µg 1,6 0,32
Biotin / Biotín µg 16 3,2
Kyselina pantothenová
Kyselina pantoténová mg 2,4 0,48

Ostatní nutrienty / Ďalšie živiny
Cholin / Cholín mg 35 7,0

Osmolarita: 290 mOsm/l
Osmolalita: 340 mOsm/kg

NE: Niacin ekvivalent / Niacín ekvivalent

Velikost odměrky / 
Veľkosť odmerky: 8,3 g

MODULEN IBD je nutričně kompletní potravina ve formě prášku 
pro řízenou dietní výživu při Crohnově nemoci.
Důležité upozornění: Musí být podáváno na základě doporučení lékaře nebo 
kvalifikovaného pracovníka v oblasti klinické výživy. Potravina je vhodná jako jediný 
zdroj výživy. Určeno od 5 let. Podávejte ústy nebo sondou. Není určeno 
pro parenterální použití. Při podávání sondou nepřidávejte do výrobku potraviny ani 
léky. Během přepravy může dojít ke stlačení prášku. Objem odpovídá deklarované 
hmotnosti. Pro informaci o návodu k přípravě a tabulce dávkování čtěte příbalový 
leták. Složení: glukózový sirup, mléčná bílkovina, cukr, mléčný tuk, triglyceridy 
se středně dlouhým řetězcem (MCT tuky), minerální látky (chlorid hořečnatý, 
vápenaté soli kyseliny fosforečné, citronan sodný, citronan draselný, hydroxid 
draselný, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, síran manganatý, síran železnatý, 
síran zinečnatý, síran měďnatý, molybdenan sodný, chlorid chromitý a jeho 
hexahydrát, jodid draselný, selenan sodný), kukuřičný olej, emulgátor (sójový 
lecitin), vitaminy (C, E, niacin, kyselina pantothenová, B6, thiamin, A, riboflavin, 
kyselina listová, K, biotin, D, B12), cholin bitartát. 
Bez lepku. Baleno v ochranné atmosféře. Po otevření těsně uzavřete víčkem 
a skladujte v suchu při pokojové teplotě. Po otevření spotřebujte do 4 týdnů. 
Při podávání ústy: Všechny připravené porce musí být zkonzumovány do 4 hodin 
při pokojové teplotě. Nespotřebované porce uzavřete víčkem, skladujte v chladničce 
a spotřebujte do 24 hodin. Při podávání sondou: Připravené porce přelijte 
do sterilního uzavřeného systému a podávejte do 4 hodin. Podávejte nejlépe chlazené. 

MODULEN IBD je výživovo kompletná potravina vo forme prášku 
na diétny režim pri Crohnovej chorobe.
Dôležité upozornenie: Musí byť podávané na základe odporúčania lekára alebo 
kvalifikovaného odborníka v oblasti klinickej výživy. Potravina je vhodná 
na používanie ako jediný zdroj výživy. Určené od 5 rokov. Podávajte ústami alebo 
sondou. Výrobok neslúži na parenterálne použitie. Pri podávaní sondou nepridávajte 
do výrobku potraviny ani lieky. Počas prepravy môže dôjsť k utlačeniu prášku. Objem 
zodpovedá deklarovanej hmotnosti. Pre informáciu o návode na prípravu a tabuľke 
dávkovania čítajte príbalový leták. Zloženie: glukózový sirup, mliečna bielkovina, 
cukor, mliečny tuk, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT tuky), minerálne 
látky (chlorid horečnatý, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, citran sodný, citran 
draselný, hydroxid draselný, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, síran mangánatý, 
síran železnatý, síran zinočnatý, síran meďnatý, molybdénan sodný, chlorid chromitý 
(III) a jeho hexahydrát, jodid draselný, selénan sodný), kukuričný olej, emulgátor 
(sójový lecitín), vitamíny (C, E, niacín, kyselina pantoténová, B6, thiamin, A, 
riboflavin, kyselina listová, K, biotín, D, B12), cholín dvojvínan.
Bezgluténový výrobok. Balené v ochrannej atmosfére. Po otvorení tesne uzatvorte 
vekom a skladujte v suchu pri izbovej teplote. Po otvorení spotrebujte do 4 týždňov.
Pri podávaní ústami: Všetky pripravené porcie musia byť skonzumované do 
4 hodín pri izbovej teplote. Nespotrebované porcie uzatvorte vekom, skladujte 
v chladničke a spotrebujte do 24 hodín.
Pri podávaní sondou: Pripravené porcie prelejte do sterilného uzavretého 
systému a podávajte do 4 hodín. Najlepšie podávajte vychladené.

Výrobce: NESTLÉ NETHERLAND B.V., 
Laan 110, 8071 JC Nunspeet, Nizozemsko.
Distributor: Nestlé Česko s.r.o.,
Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, 
Česká republika.Tel.: 800 135 135; 
www.nestlehealthscience.cz
Výrobca: NESTLÉ NETHERLAND B.V., 
Laan 110, 8071 JC Nunspeet, Holandsko.
Distribútor: Nestlé Slovensko s.r.o., 
Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, 
Slovenská republika.
www.nestlehealthscience.sk

Nutričně kompletní potravina pro řízenou 
dietní výživu při Crohnově nemoci.
Výživovo kompletná potravina určená na 
diétny režim pri Crohnovej chorobe.

Neutrální příchuť
Neutrálna príchuť

Potravina pro zvláštní lékařské účely.
Potraviny na osobitné lekárske účely.

Nutričně kompletní
Výživovo kompletná

Bílkovin/l
Bielkovín/l

* při přípravě dle návodu / pri príprave podľa návodu

Návod k přípravě:
Návod na prípravu:

Před přípravou si umyjte ruce. 
Postupujte podle tabulky dávkování. 
Pred prípravou si umyte ruky. 
Postupujte podľa tabuľky dávkovania.

Odměřené množství studené 
převařené nebo balené vody (pokojová 
teplota) nalijte do čisté nádoby.
Odmerajte množstvo chladnej prevarenej 
alebo balenej vody (izbovej teploty) a 
nalejte do čistej nádoby.

Pomocí přiložené odměrky přidejte 
do nádoby s vodou odpovídající 
množství prášku. 
Pomocou priloženej odmerky pridajte 
do nádoby s vodou zodpovedajúce 
množstvo prášku.

Míchejte, dokud se prášek 
důkladně nerozpustí. 
Miešajte až do úplného 
rozpustenia prášku.

Po přípravě uložte odměrku zpět 
do plechovky.
Po príprave vložte odmerku späť 
do plechovky.

Poznámka: neměňte dávkování. Dodržujte návod 
k přípravě nebo dle doporučení lékaře.
Poznámka: nemeňte dávkovanie. Dodržujte návod 
na prípravu alebo podľa odporúčania lekára.

Minimální trvanlivost do / Číslo šarže: viz dno plechovky.
Minimálna trvanlivosť do / Číslo šarže: pozri dno plechovky.

Prášek / Prášok

Tabulka dávkování / Tabuľka dávkovania
Celkový objem / 

Celkový objem Vodakcal/ml* g/l*
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Project name Modulen IBD Neutral Sticker 400 g CZ-SK
Format 312.14 x 145 mm
Packaging codes TD511614   
Globe (SKU) 12272243
Recipe ACD013-1  
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