
Instanth Neo. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dieta w proszku o zmodyfikowanej 
strukturze zawierająca ekskluzywną kombinację kwasu kaprynowego, kwasu kaprylowego, 
fosfatydylseriny, DHA, witaminy D i B12. O neutralnym smaku. Nie zmienia smaku naturalnego 
pożywienia. Zwiera 37 saszetek po 13,75 g. Sterylizowana UHT. Wskazania: Do postępowania 
dietetycznego dla pacjentów z chorobą Alzheimera o łagodnym lub umiarkowanym stopniu 
zaawansowania.  

Uwaga: Tylko do użytku dojelitowego. Nie podawać dożylnie. Nie może stanowić wyłącznego 
źródła pożywienia. Używać pod nadzorem lekarza. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. 
Produkt nie powinien być spożywany przez dzieci, kobiety w ciąży oraz podczas karmienia piersią. 
Trzymać z daleka od zasięgu dziecka. Zawiera pochodne soi i mleka. Nie zawiera laktozy, 
sacharozy i glutenu. Najlepiej spożyć przed datą podaną na spodzie opakowania. Numer partii 
podany na spodzie opakowania. Okres przydatności 12 miesięcy. Przechowywać w suchym 
miejscu, w temp. pokojowej. Unikać nadmiernego przegrzania. Po otwarciu przechowywać należy 
przygotować mieszaninę i spożyć niezwłocznie. 

 
Instrukcja użycia: Należy rozpuścić jedną saszetkę 13,75 g w około 20 ml wody. Instanth Neo może 
być dodawany także do innych napojów i posiłków, np. do soków, jogurtów, mleka, sosów, zup. Może 
być stosowany o dowolnej porze dnia. W początkowej fazie zaleca się podawanie Instanth Neo po 
posiłkach. Po 28 dniowym okresie adaptacji można wybrać najdogodniejszy czas i formę spożycia.   
 
Zalecane spożycie: Stosować wedle schematu: 

Dzień spożycia Szasztki Instanth Neo 13,75 g 

1-6 1 sztuka 2 x dziennie 

7-12 1 sztuka 2 x dziennie 

13-20 1 sztuka 3 x dziennie 

21-28 1 sztuka 4 x dziennie 
lub 2 sztuki 2 x dziennie 

Dalsza kontynuacja najlepiej 4 sztuki 1 x dziennie  
lub 2 sztuki 2 x dziennie 

 
Składniki: MTC, DHA, Maltodekstryna, Dwuwinian choliny, Lecytyna sojowa z fosfatydyloseryną, 
Węglan magnezu, L-askorbinian sodu, Kazeinian wapnia, Octan DL-alfa-tokoferylu, Chlorowodorek 
pirodoksyny, Glukonian cynku, Cholekalcyferol, Amid kwasu nikotynowego, Kwas foliowy, Selenian 
(IV) sodu, Cyjanokobalamina, Substancja przeciwzbrylająca (Dwutlenek krzemu). 
 
Wartości odżywcze dla 55 g produktu (zalecana dzienna porcja): energia 380kcal=1590kJ; tłuszcze 
35 g (w tym kwasy tłuszczowe: nasycone 34 g), węglowodany 13 g (w tym cukry 0 g); błonnik 0 g; 
białko 2 g; sól 147,5 mg; Cholina 459 mg; Wit. C 240 mg; Mg 128 mg;  Na 59 mg; Wit. E 31 mg; kwas 
kaprylowy 20 g; Wit. B6 20 mg; Niacyna 16 mg; kwas kaprynowy 15 g; Zn 3,1 mg; Kwas foliowy 289 
µg; Se 56 µg; Wit. D 41 µg; Wit. B12 6,8 µg. 
Producent Prodiet Nutrição Clínica Ltda, Kurytyba, Brazylia. Made in Brazil.  
Wyłączny dystrybutor w Polsce: NutriPharma Sp. z o.o., Gdańsk.  

Masa netto 508,75 g 
 


