L-GLUTAMINA
MÓDULO DE L-GLUTAMINA PARA
NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
Módulo de L-glutamina para nutrição enteral ou oral. A Glutamina é
um aminoácido condicionalmente essencial, requerido em muitas
situações no corpo humano. Em patologias, casos de imunossupressão, estresse crônico e sobrecarga física, a demanda deste
aminoácido é aumentada, e sua suplementação é necessária. Este
aminoácido é o combustível primário para a proliferação celular na
mucosa do intestino e do sistema imune. Também é precursor da
síntese de diversas substâncias como a glutationa, o mais importante antioxidante intracelular; além de participar do transporte de
nitrogênio entre os tecidos. Atua também no sistema renal no
equilíbrio ácido/ base.
INDICAÇÕES:
• Pacientes críticos em catabolismo;
• Pacientes imunossuprimidos;
• Pacientes HIV positivos;
• Pacientes hospitalizados com diarreia ou constipação;
• Pacientes queimados;
• Pacientes desnutridos, sarcopênicos e/ou caquéticos;
• Idosos;
• Síndrome de Overtraining em atletas.

PRODUTOS REFERÊNCIA:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

RESOURCE GLUTAMINA (NESTLÉ)

Quantidade por 100ml

Quantidade por 100g

Valor Energético

Valor Energético 400 kcal = 1680 kJ

Proteínas

12 Kcal = 20 kJ
3g

Proteínas

Caixa com 20 sachês de 5g
100g

“Não contém quantidade significativa de carboidratos, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.”
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.”

INGREDIENTE: L-glutamina.
• USAR SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
• USO EXCLUSIVO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. PROIBIDO O
USO POR VIA PARENTERAL.
• NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Apresentação: Lata 300g
MODO DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO:
a diluição recomendada é de 5 g (1 colher medida ou 1 colher e meia
de chá) do produto, completados até 150 mL de água filtrada,
misturando-o até completa dissolução. Pode ser administrado via
oral, diluído também em leite, sucos, sopas ou a qualquer alimento
mediante prescrição de médico ou nutricionista. Evitar diluição em
líquidos muito quentes ou ácidos.

100% glutamina
0% de gordura
L-GLUTAMINA (NUTERAL)
Lata 350g
100% glutamina
Uso hospitalar ou domiciliar
GLUTAMAX (VITAFOR)
Potes 400g e 300g;
Caixa com 20 sachês de 5g
e 20 sachês de 10g
100% glutamina
0% de gordura

OSMOLALIDADE: 228 mOsm/kg de água
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