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Tran OLAVA

Resource 2.0
Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia
medycznego. Wysokoenergetyczny,
wysokobiałkowy. Do postępowania
dietetycznego w zwiększonym
zapotrzebowaniu na energię
i składniki odżywcze (np. choroba
nowotworowa, okres rekonwalescencji).
Dawkowanie: żywienie uzupełniające
1–3 butelek między posiłkami.
Jeśli stosowany, jako jedyne źródło
pożywienia – zgodnie z zaleceniem
lekarza.
Postać i opakowanie: płyn 4 x 200 ml.
Smaki: waniliowy i morelowy.
Producent: Nestle Polska S.A.
www.nestlehealthscience.pl

Tran OLAVA – naturalna kompozycja
substancji budulcowych układów
odpornościowego i krążenia
niezbędnych do prawidłowego
wzrostu, rozwoju i funkcjonowania
organizmu człowieka. Tran
to oryginalny olej z wątroby dorszy,
który jest głównym naturalnym
źródłem witaminy A (w formie retinolu) oraz niewielkich ilości nnkt* EPA
+ DHA omega-3 i witaminy D3. Najwyższej, niespotykanej jakości tran
otrzymuje się z wątroby specjalnie wyselekcjonowanych pełnomorskich
dorszy poprzez delikatne oczyszczanie. Jest to niezwykle ważne dla
zachowania jego naturalnego składu, którym są ﬁzjologiczne substancje
budulcowe i regulatorowe organizmu człowieka witaminy A, D3 i nnkt*
EPA + DHA omega-3. Skuteczność i bezpieczeństwo tranu dowiodły tysiące
lat stosowania wśród ludności z zimnej Północy i ponad 100 lat badań
naukowych.
Podmiot Odpowiedzialny: Marinex International Sp. z o.o.
www.marinex.com.pl

VIVOMIXX®
Poliprobiotyk – jedyny, który zawiera 8 szczepów bakterii probiotycznych, w ilościach
zbliżonych do ﬁzjologicznych: 1 saszetka to 450 mld CFU, a kapsułka to 112,5 mld CFU.
O skuteczności potwierdzonej klinicznie: w kolonizacji zbiornika jelitowego w dziennej
porcji: do 4 saszetek, we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego: 1–2 saszetki,
w zespole jelita drażliwego: 2–4 kapsułki (½–1 saszetki), u pacjentów z popromiennym
zapaleniem jelit: do 3 saszetek.
Dystrybutor: Pharmabest Sp. z o. o.
www.pharmabest.pl

RadioProtect
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NOWOŚĆ w opiece stomijnej!

(dawna nazwa Radiosun)
– specjalistyczny krem
kojąco-łagodzący do stosowania
na skórę podrażnioną
przy radioterapii
i wybranych schematach
chemioterapii. Skład oparty
na naturalnych składnikach
(m.in.: pantenol, resweratrol,
naturalne bioﬂawonoidy, skwalen,
oliwa z oliwek), które wspomagają
funkcje ochronne skóry,
zmniejszają uczucie gorąca
i pieczenia.

Jednoczęściowy worek stomijny ﬁrmy ConvaTec, to jedyny na
świecie worek stomijny, którego nie trzeba docinać nożyczkami.
Przylepiec worka wystarczy „wymodelować” palcami do
odpowiedniego rozmiaru stomii, a materiał idealnie dopasuje
się do kształtu stomii, szczelnie ją „otulając”. Dzięki
zastosowanej technologii, wymodelowany przylepiec podąża
za zmieniającą się w ciągu doby stomią, chroniąc skórę
przed podciekaniem. Oprócz nowoczesnego materiału
z włókniny odpornej na wilgoć, w workach zastosowano
wyjątkowo skuteczny ﬁltr węglowy. Filtr chroniony jest
dodatkowo specjalną membraną oraz „kurtyną” wewnątrz
worka, dzięki czemu nie ulega zalaniu przez płynną
treść jelitową. Jednoczęściowy worek Esteem+ plastyczny
dostępny jest w wersji zamkniętej (dla osób
z kolostomią) oraz w wersji otwartej (dla osób
z ileostomią). Zamknięty odpływ w workach otwartych,
można swobodnie schować do specjalnej kieszonki.

Producent: Aurea Pharma s.c.
www.aureapharma.eu

Producent: ConvaTec Ltd.
www.convatec.pl
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