Goed eten speelt een belangrijke rol in gezondheid.
Toch lukt het niet altijd om dagelijks voldoende of
de juiste voedingsstoﬀen binnen te krijgen, zeker als
u last heeft van smaakveranderingen.
Smaakverandering komt vaak voor. Met het ouder
worden verandert de smaak maar ook ziekte of
behandeling kunnen dit veroorzaken.
Door smaakverandering kan voldoende eten
moeilijk worden en verliest u ongewenst soms
gewicht. Dat terwijl het lichaam goede voeding
net nodig heeft om een behandeling en herstel
goed te doorstaan.
Nutricia heeft de nieuwe smaken Fortimel®
Compact Protein ontwikkeld om een unieke
smaakervaring te brengen en op die manier u te
helpen uw dieetadvies beter te volgen.
De drie nieuwe smaken zijn getest en gevalideerd in
een studie met een groep van 50 oncologiepatiënten
bij wie smaakverandering veel voorkomt.
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FORTIMEL® COMPACT PROTEIN
NU BESCHIKBAAR
IN 3 NIEUWE SMAKEN
Pittige tropical-gember
Verfrissende rode vruchten
Neutraal
Vraag uw arts, diëtist
of apotheker om advies.

MEER SMAAKTIPS
U kunt de nieuwe smaken ook gebruiken in recepten.
Vooral de neutrale smaak kan als basis gebruikt
worden om gerechten te bereiden volgens uw
eigen smaak.
Ontdek heerlijke recepten op
www.nutriciamedical.be

Vraag uw arts, diëtist of apotheker om advies.

Voor persoonlijk advies kunt u
de Nutricia Careline contacteren:
070/222.307
medical.nutrition@nutricia.be
www.nutriciamedical.be
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Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Te gebruiken onder medisch toezicht.

OVER SMAAKVERANDERING

ONTDEK 3 NIEUWE
UNIEKE SMAKEN
FORTIMEL®
COMPACT PROTEIN

Uw arts of diëtist heeft Fortimel®
Compact Protein aanbevolen.
Deze brochure geeft u meer informatie.

ALS UW SMAAK VERANDERT, HELPT FORTIMEL COMPACT PROTEIN
Nutricia lanceert drie nieuwe smaken Fortimel® Compact Protein:
twee unieke prikkelende smaken en een neutrale smaak,
om te ondersteunen bij smaakverandering of een bijzondere variatie in smaak te brengen
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VERFRISSENDE RODE VRUCHTENSMAAK

NEUTRALE SMAAK

Proef de tropische vruchtenaroma’s vermengd met
gemberaroma. Bevat capsaïcine* (rode peperextract)
die zorgt voor een mild pittig mondgevoel.
Kan helpen bij weinig smaak of om een onprettige
smaak weg te nemen.

Ontdek de verfrissende smaak met rode
vruchtenaroma’s. Bevat mentholderivaten**
die zorgen voor een verkoelend mongevoel.
Kan helpen bij een bittere of metaalsmaak.

Kan helpen wanneer u overgevoelig bent
voor sterke smaken of geuren of als basis om eigen
smakelijke gerechten te bereiden.

FORTIMEL COMPACT PROTEIN
®
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PITTIGE TROPICAL-GEMBERSMAAK

12

5 ML

306

• Rijk aan eiwitten en energie
• Bevat vitaminen en mineralen
• Klein volume van 125 ml, makkelijk om te drinken

NU BESCHIKBAAR IN 9 SMAKEN VOOR NOG MEER VARIATIE:
Vanille
Banaan
Mokka

Aardbei
Perzik-mango
Rode vruchten

NIEUW Pittige tropical-gember
NIEUW Verfrissende rode vruchten
NIEUW Neutraal

Fortimel® Compact Protein is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Te gebruiken onder medisch toezicht. Aanbeveling: 1 tot 2 flesjes per dag tenzij anders geadviseerd.
* Bevat kleine hoeveelheden van capsaïcine. ** Bevat kleine hoeveelheden van mentholderivaten.

