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Instant Dickungsmittel für Speisen und Getränke
Instantní prášek určený k zahuštění nápojů a potravin
Instantný prášok určený na zahustenie nápojov a potravín
Klar, geschmacksneutral, Amylase-resistent
Průhledný, bez chuti a vůně, netvoří hrudky
Bezfarebný, bez chuti a vône, netvorí hrudky
Eine Dosierung pro Konsistenz für alle Flüssigkeiten /
Jednotné dávkování pro stejný stupeň zahuštění všech
tekutin / Jednotné dávkovanie pre rovnaké zahustenie
u všetkých tekutín
Schnelles und dauerhaftes Andicken
Rychlé zahuštění a stabilizace
Rýchle zahustenie a stabilizácia

Diätetisches Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)

125 g E

CZ Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
Tel.: 800 135 135
SK Nestlé Slovensko s.r.o.
Košovská cesta 11
971 27 Prievidza
Tel.: 0800 135 135

Die Verpackungsdarstellung ist eventuell verkleinert abgebildet.

ThickenUp

Zubereitung / Návod k přípravě / Návod na prípravu:
In der Dose enthaltenen Messlöﬀel verwenden.
Použijte přiloženou odměrku.
Použite priloženú odmerku.
Gewünschte Menge Pulver in ein leeres Gefäß (Glas) geben.
Nejdříve nasypte požadované množství prášku do prázdné nádoby (sklenice).
Najskôr nasypte požadované množstvo prášku do prázdnej nádoby (pohára).
Flüssigkeit in das Gefäß (Glas) geben und mit einem Löﬀel bis zur vollständigen Auﬂösung umrühren. In heisse oder kalte Speisen zügig einrühren. / Poté
nalijte tekutinu do nádoby (sklenice) a míchejte lžící, dokud se prášek zcela
nerozpustí. / Potom do nádoby (pohára) nalejte tekutinu a miešajte lyžicou až
do úplného rozpustenia prášku.
DE AT Verbesserte Compliance: Keine Beeinträchtigung von Farbe, Geschmack und
Geruch von heißen oder kalten Speisen oder Getränken. Einfach zu verwenden: Eine Dosierung
pro Konsistenz für alle Flüssigkeiten. Schnelles und dauerhaftes Andicken. Löst sich auch in
Trinknahrungen. Innovative Technologie: Patentierte und exklusive Xanthan-Mischung. Die
geprüfte Amylase-Resistenz sorgt für eine stabile Konsstenz während des Schluckvorgangs.
Hergestellt in Deutschland.
CZ Zlepšuje spolupráci pacientů: nemění barvu, chuť ani vůni horkých nebo studených potravin. Jednoduché použítí: jednotné dávkování pro dosažení stejného stupně zahuštění u všech
druhů tekutin. Rychlé zahuštění, které přetrvává. Nová technologie: patentem chráněná xanthanová guma. Odolná vůči enzymatickému štěpení amylasou v průběhu polykání. Výrobce: Nestlé
HealthCare Nutrition GmbH, Německo.
SK Zlepšuje spoluprácu pacientov: neovplyvňuje farbu, chuť ani vôňu teplých alebo
studených potravín. Jednoduché použitie: jednotné dávkovanie pre dosiahnutie rovnakého
stupňa zahustenia u všetkých druhov tekutín. Rýchle zahustenie, ktoré pretrváva. Nová technológia: patentom chránená xantánová guma. Odolná proti enzymatickému štiepeniu amylázou počas
prehĺtania. Výrobca: Nestlé HealthCare Nutrition GmbH, Nemecko.
® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
DE Nestlé HealthCare
Nutrition GmbH
Mindestens haltbar bis/Lot-Nr.: siehe Dosenboden
D-60523 Frankfurt
Minimální trvanlivost do konce: viz dno obalu.
AT Nestlé Österreich GmbH Minimálna trvanlivosť do konca: pozri dno obalu.
Am Euro Platz 2
PZN 03460239
A-1120 Wien
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Dosierung / Doporučené dávkování / Odporučené dávkovanie:
Gewünschte Konsistenz:
nektarartig / mírně / mierne honigartig / středně / stredne Pudding / velmi / vel'mi hustá
Požadovaná konzistence:
hustá (nektarová konzistence / hustá (medová konzistence / (pudinková konzistence /
Požadovaná konzistencia:
nektárová konzistencia)
medová konzistencia)
pudingová konzistencia)
Für 100 ml Flüssigkeit (Wasser, Saft,
1 Messlöﬀel /
2 Messlöﬀel /
3 Messlöﬀel /
Tee, Kaﬀee) /
1 odměrka /
2 odměrky /
3 odměrky /
Na 100 ml tekutiny (voda, džus / džús,
1 odmerka
2 odmerky
3 odmerky
čaj, káva, mléko / mlieko, atd. / atď.)
1 Messlöﬀel = 1,2 g. Bei pürierten Speisen Resource® ThickenUp Clear bis zur gewünschten Konsistenz zufügen.
1 odměrka / odmerka = 1,2 g. Přidejte takové množství Resource ThickenUP Clear, abyste dosáhli požadované konzistence. / Pridajte
také množstvo Resource ThickenUP Clear, aby ste dosiahli požadovanú konzistenciu.
Nährwertinformationen / Výživové údaje:
pro / na 1,2 g
2,4 g
3,6 g
100 g
Brenwert / Energetická hodnota / Energia
kJ/kcal 15 / 3,7 31 / 7,4 46 / 11 1285 / 306
g
Fett / Tuky (0% kcal), davon / z toho
0
0
0
0
g
– ges. Fettsäuren / nasycené/nasýtené mastné kyseliny
0
0
0
0
g
Kohlenhydrate / Sacharidy (81% kcal), davon / z toho
0,74
1,5
2,2
62
g
– Zucker / cukry
0,02 0,04
0,06
1,8
g
Ballaststoﬀe / Vláknina (19% kcal)
0,30 0,60
0,90
27
g
Eiweiß / Bílkoviny / Bielkoviny (0% kcal)
0
0
0
1
g
Salz / Sůl / Soľ (= Na (g) x 2,5)
0,03 0,06
0,09
2,65
mg
Natrium / Sodík
12,7
25
38
1060
mg
Kalium / Draslík
4,8
9,6
14,4
400
DE AT Resource® ThickenUp Clear ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte
Diät) zur diätetischen Behandlung von Patienten mit Schluckstörungen. Ergänzende bilanzierte Diät. Zutaten: Maltodextrin,
Xanthan, Kaliumchlorid. Kann Spuren von Milch enthalten. Glutenfrei. Wichtige Hinweise: Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Lagerung: Kühl und trocken aufbewahren.
Geöﬀnete, wieder verschlossene Dose innerhalb von 2 Monaten verwenden.
CZ Potravina pro zvláštní lékařské účely. Hmotnost: e 125 g. Složení: maltodextrin (kukuřičný a bramborový), xanthanová
guma, chlorid draselný. Obsahuje stopy mléka. Bez lepku. Důležité upozornění: Resource ThickenUp Clear je potravina určená
k dietnímu postupu při polykacích obtížích. Musí být podávána na základě doporučení lékaře či kvaliﬁkovaného odborníka v
oblasti klinické výživy. Není určeno pro parenterální použití. Není vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti do 3 let.
Skladovací podmínky: Neotevřené skladujte na suchém místě, po otevření spotřebujte do 1 měsíce.
SK Dietetická potravina na osobitné medicínske účely. Hmotnosť: e 125 g. Zloženie: maltodextrín (kukuričný a zemiakový),
xantánová guma, chlorid draselný. Obsahuje stopy mlieka. Bezgluténový výrobok. Dôležité upozornenia: Resource ThickenUp
Clear je dietetická potravina na osobitné medicínske účely, určená pre diétny režim pri obtiažach prehĺtania. Potravinu možno
používať len pod lekárskym dohľadom alebo kvaliﬁkovaného odborníka v oblasti klinickej výživy. Potravina nie je vhodná na
používanie ako jediný zdroj výživy. Potravina nie je určená na parenterálne použitie. Nevhodné pre deti do troch rokov.
Skladovacie podmienky: Neotvorené skladujte v suchu pri izbovej teplote, po otvorení spotrebujte do 1 mesiaca.
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Nestlé HealthCare Nutrition GmbH
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt

Tel. Produktanfragen: 0800/100 16 35
Tel. Bestellservice: 0800/083 22 44
www.nestlehealthscience.de

