
  
5 kcal Shot 
Energirik fettemulsjon for  
tilførsel av det lille ekstra



Lite volum – lett å innta
Når energibehovet ikke kan dekkes 
med vanlig mat og/eller med fullverdige 
 næringsdrikker alene.

Kun 4 serveringer a 30 ml per dag 
 bidrar med hele 600 kcal ekstra  
(maksimalt anbefalt dose).

=  1 flaske  =  120 ml  =  600kcal

+ + +

120 ml



Nøkkelegenskaper

Lite volum
Volum påvirker apetitt, sultfølelse og totalt
energiinntak mer enn energiinnhold gjør 1, 2

Basert på fett for høyest 
 energitetthet
Fett er den mest energirike av makronærings
stoffene, men påvirker likevel ikke metthets
følelsen i større grad enn karbohydrater og 
protein gjør 3

Med 25 % MCT fett
For lettere absorbsjon og toleranse

Basert på vegetabilsk fett
Egnet til veganere og har gunstigere lipidprofil 
kontra fettkilder av animalsk opprinnelse 4

Indisert ved

Underernæring eller 
risiko for under
ernæring (passer for 
pasienter med kreft, 
eldre)

Lav volum toleranse  
og/eller behov  
for ekstra energi

Ved behov for det lille 
ekstra

Den mest energirike fettemulsjonen 
på markedet med 5 kcal per ml.

Den eneste energirike fettemul
sjonen på markedet med en 
 kombinasjon av lange og mellom
lange fettsyrer for lettere fordøy
else og absorbsjon.

Skal brukes i kombinasjon med 
andre næringsdrikker/mat eller 
for berikning av mat.

Tips for servering

 Nøytral kan fint brukes for 
beriking av maten.  
Kan brukes i varme retter, 
men skal ikke varmes over 
70 grader og skal ikke 
 fryses.

 Sitron har en frisk smak som 
 passer å innta som en kald 
30 ml shot.  

 

Oppbevaring og 
holdbarhet

Åpnet flaske oppbevares i 
kjøleskap og anvendes innen 
14 dager

1 Devitt AA et al. Appetite 2004, 42:21320
2 Rolls BJ et al. Am J Clin Nutr 1998, 67:11707
3 Ryan M et al. Clin Nutr 2004, 23:683689
4  Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge 

kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskaplig 
kunnskapsgrunnlag. Nasjonal råd for ernæring 2011

Dekkes på  
blå resept  
med  vedtak  
fra Helfo



Sortiment

  Pakning

Fresubin 5 kcal Shot Nøytral 4x120 ml

Fresubin 5 kcal Shot Sitron 4x120 ml

Næringsinnhold

Gjennomsnittlig innhold per: 30 ml  100 ml Enrgifordeling

Energi  150 kcal 500 kcal 
Fett 16,1 g 53,8 g  96,8 E%

hvorav mettede fettsyrer 5 g  16,7 g   
hvorav mellomlange fettsyrer (MCT) 4,2 g  13,9 g  
hvorav enumettede fettsyrer 7,4 g  24,6 g  
hvorav flerumettede fettsyrer 3,8 g  12,5 g  

Protein 0 g  0 g 0 E%
Fiber 0,1 g  0,4 g  0 E%
Karbohydrater 1,2 g 4,0 g  3,2 E%

hvorav sukkerarter 1,2 g  4,0 g   
hvorav laktose 0 g   0 g 

Vann 12 ml  40 ml
Vitamin E 4,2 mg αTE* 14 mg αTE* 
Vitamin K 11,4 µg 38,0 µg

Inneholder ikke vitaminer eller sporelementer i relevante mengder. Ingen allergener.

* αTE: tokoferol ekvivalenter
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Næringsmiddel til spesielle medisinske formål. Fri for protein og elektrolytter, skal ikke 
benyttes som eneste næringskilde. Skal benyttes under medisinsk kontroll. Anbefalt 
inntak er 3–4 doseringer á 30 ml, maksimalt 120 ml per dag. Ikke egnet til barn under 
3 år. Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år. 


