Twee formaten en een breed scala aan aroma’s en texturen
om u te helpen weer op krachten te komen, dag na dag
FORTIMEL® COMPACT PROTEIN 125 ML
Rijk aan eiwitten en energie
Klein volume van 125 ml: laat
toe in minder slokken evenveel
voedingsstoﬀen binnen te krijgen
als met een klassiek 200 ml ﬂesje.
Deze formule is ideaal voor
personen die moeite hebben met
grote volumes.

FORTIMEL® EXTRA 200 ML
Per 200 ml

Rijk aan eiwitten en energie

kcal Protein

kcal Protein

Volume van 200 ml: biedt een
betere hydratatie, ideaal voor
personen die grote volumes
kunnen verdragen.

300 18 g
Fiber*

< 0,5

125 ml

200 ml

Bevat vitaminen en mineralen

Abrikoos
Chocolade
Aardbei

9 smaken
PerzikMango
Vanille

Bosvruchten
Mokka
Vanille

Drink uw Fortimel® het best gekoeld.
U kunt het ook warm drinken zonder
het aan de kook te brengen.
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Schud het ﬂesje voor gebruik.
Schenk het uit in een glas of tas om
het aantrekkelijker te maken.
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Deel het ﬂesje indien nodig in verschillende
kleinere porties op. Bewaar het na openen
max 24 uur in de koelkast.
Gebruik Fortimel® in uw koﬃe, sauzen en
soepen; zoals melk of room. U kunt ze ook
verwerken in uw favoriete gerechten om
uw maaltijden extra voedzaam te maken.
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3 UNIEKE SMAKEN, SPECIAAL
ONTWIKKELD IN GEVAL
VAN SMAAKVERANDERING

Pittige
Verfrissende
rode vruchten- tropicalgembersmaak
smaak

2

6 smaken

Dikkere textuur
Banaan
Aardbei
Bosvruchten
Mokka

Het beste drinkt u minimum 2 Fortimel®
ﬂesjes per dag en dit gedurende een periode
van minimum 3 maanden(4). Bij voorkeur
drinkt u het als tussendoortje en altijd op
hetzelfde moment (bv.: 10 u., 16 u., 22 u.)

Bevat vitaminen en mineralen
Vloeibaardere textuur

Vraag raad aanom
uw zorgverlener j
u te helpen bi
uw
het kiezen van
Fortimel®

Neutrale
smaak
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de van der Schueren (2018), Nutrition, 67-68, 110550

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de diëtisten van Nutricia Careline:
+32 (0)800/99 486

NUTRICIA
CARELINE

Naast een breed scala aan aroma’s bevat Fortimel®
ook verschillende texturen om te blijven variëren en
de dieetbehandeling zo lang mogelijk vol te houden:
dessert met een lepel, verfrissende drank of vloeibare
‘yog’-style drink. Er is voor elk wat wils.
* De drinkvoeding met chocoladesmaak bevat <1g vezels per 100 ml.
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(op werkdagen van 08u30 tot 17u00,
met uitzondering van vrijdag
08u30 tot 16u00)

medical.nutrition@nutricia.be
www.nutricia.be

Fortimel® is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij

Fortimel® Creme

Fortimel® Jucy

Fortimel® Yog

(4 smaken)

(4 smaken)

(2 smaken)

VERMOEID?

5 slimme dagelijkse gewoontes
1

Per 125 ml

300 18 g

TIPS OM UW MEDISCHE
DRINKVOEDING IN TE NEMEN

ziektegerelateerde ondervoeding (zoals bijvoorbeeld kanker)
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.
* Enkel voor de smaken Fortimel® Compact Protein
Verfrissende rode vruchten, Pittige tropical-gember, Neutraal

SMAAKVERANDERING?*

ONGEWENST
GEWICHTSVERLIES?
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FORTIMEL® GAMMA

VERMINDERDE
EETLUST?

Fortimel® kan
u helpen terug op
krachten te komen

Dit document werd u
overhandigd door
uw zorgverlener die u drinkvoeding heeft aanbevolen.
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VERMOEID? ONGEWENST
GEWICHTSVERLIES?
VERMINDERDE EETLUST?

DRINKVOEDING KAN U
HELPEN OM TERUG
OP KRACHTEN TE KOMEN

Maak u geen zorgen. Soms gebeurt het dat u voor of na een
ziekenhuisopname of door ziekte, zoals kanker, eiwitten,
energie, vitaminen, mineralen en spoorelementen tekort
komt. Wanneer u die tekorten niet kunt opvangen met uw
gewone, zelfs verrijkte, maaltijdroutine, raakt uw lichaam
uit balans. Het neemt dan namelijk minder voedingsstoﬀen op dan het nodig heeft.

Medische drinkvoeding:
• is een voeding voor medisch gebruik.
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.
• levert extra eiwitten, energie, vitaminen,
mineralen en spoorelementen, in een
hoeveelheid, aangepast aan uw behoeften.
• helpt u uw aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
voedingsstoﬀen binnen te krijgen
Per 125 ml
en uw voedingsevenwicht opnieuw
te herstellen, wanneer dat met uw
kcal Protein
g
gewone dieet niet meer lukt.

UW
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300 18
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Eiwitten
Energie
Vitaminen, mineralen
en spoorelementen

Deze verstoring kan leiden tot ondervoeding, wat leidt
tot ongewenst gewichtsverlies en/of een afname van de
spiermassa. Uw kracht vermindert, uw bewegingsvrijheid
verkleint en ook uw weerstand neemt af.

FORTIMEL®
COMPACT PROTEIN
ONDERSTEUNT U

EN IN GEVAL VAN
VERANDERING
VAN SMAAK EN / OF GEUR?
Dit is een veelvoorkomend probleem. Sommige ziekten,
behandelingen of medicijnen kunnen de smaak- en
reukervaring beïnvloeden.
70% van de patiënten, die chemo- en / of radiotherapie
ondergaan, kunnen last hebben van smaakveranderingen(2). Dit kan zich zelfs manifesteren voor de
behandelingen en aanhouden tot zelfs enkele weken of
maanden later.

3 unieke smaken, speciaal ontwikkeld
in geval van smaakverandering
Deze smaken zijn ontwikkeld om u te
helpen als u lijdt aan een metaalachtige
smaak in de mond of overgevoelig
bent voor smaken en geuren.

VERFRISSENDE
SMAAKSENSATIE

Tips en trics om u te helpen in geval van
lichte smaakverandering
Als u een onaangename metaalsmaak in uw mond hebt,
zuig op een muntachtig snoepje om de aanmaak van
speeksel en dus de perceptie van smaak te stimuleren.
Overweeg om te eten met houten bestek. Vermijd
koﬃe, chocolade en voedingsmiddelen met een hoog
ijzergehalte zoals linzen, kikkererwten en orgaanvlees.
Als u smaken minder intens ervaart,breng uw maaltijden
op smaak met kruiden en geef de voorkeur aan sterk
smakende voedingsmiddelen zoals gefermenteerde
kazen, vleeswaren…
In geval van overgevoeligheid voor smaak en geuren,
verkies koude maaltijden en vermijd eten waar een sterke
geur kan aanhouden.

SMAAK

VERWARMENDE
SMAAKSENSATIE

SMAAK

Het wordt aanbevolen vanaf het begin van de ziekte,
lichaamsgewicht en spierkracht op peil te behouden. Het
helpt de bijwerkingen van de behandelingen te beperken
en draagt bij tot een betere levenskwaliteit.
Muscaritoli M et al (2017) Oncotarget, 8(45), 79884-96.
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(3)

VERFRISSENDE
RODE VRUCHTENSMAAK

Verfrissende smaak die
zorgt voor een verkoelend
mondgevoel. Kan
helpen bij een bittere of
metaalsmaak.

PITTIGE TROPICALGEMBERSMAAK

Mild pittige smaak die
zorgt voor een verwarmend
mondgevoel. Kan helpen
bij weinig smaak of om
een onprettige smaak weg
te nemen.

NEUTRALE SMAAK

Tot 70% van de patiënten, gediagnosticeerd met kanker,
kunnen lijden aan ondervoeding(1).

1

GETEST
GEVALIDEE&RD

SMAAK

2

Spotten LE et al (2017) Annals of Oncology, 28(5), 969-84.

3

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

De Haan et al (2018) Annals of Oncology, 29(8),viii603-40
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