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1
υμπλθρϊματα διατροφισ ςε ςκόνθ για τθν εποφλωςθ οξζων τραυμάτων ι χρόνιων ελκϊν. Να περιζχει αργινίνθ, 

γλουταμίνθ και ΗΜΒ (Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate). Μορφι: Φάκελοσ 24g
240 6.00 € Δ.Π. 1440 6% 1526.4

2

Διάλυμα εντερικισ διατροφισ υπερκερμιδικό, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε υδατάνκρακεσ και υψθλισ 

περιεκτικότθτασ ςε λίπθ για αςκενείσ ςε κρίςιμθ κατάςταςθ  με μθχανικό αεριςμό για χοριγθςθ με ρινογαςτρικό 

κακετιρα. Να περιζχει αντιφλεγμονϊδεσ μίγμα ελαίων EPA (εικοςαπεντανοϊκό οξφ)  >4g/l , GLA (γ-λινολενικό οξφ) 

>4 g/l και αυξθμζνθ ποςότθτα αντιοξειδωτικϊν. Εμπλουτιςμζνο με ταυρίνθ και καρνιτίνθ. Μορφι: διάλυμα 500ml

200 29.00 € 10.2.4 5800 6% 6148

3
Πολυμερζσ διάλυμα διατροφισ ςε υγρι μορφι ≥1,5 kcal/ml, εμπλουτιςμζνο με υδατάνρακα ΗΜΒ (Beta-hydroxy-

beta-methylbutyrate) και βιταμίνθν D3 >5,5 mcg/100ml. ε διάφορεσ γεφςεισ. Μορφι: RPB 220ml
150 5.80 € Δ.Π. 870 6% 922.2

4

Πλιρεσ πολυμερζσ ιςοκερμιδικό (1 Kcal/ml) διάλυμα κατάλλθλο για διαβθτικοφσ αςκενείσ με μεγάλθ 

περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνθ >19% kcal κακϊσ και μειωμζνθ περιεκτικότθτα ςε υδατάνκρακεσ < 35%. Περιζχει 

υδατάνκρακεσ βραδείασ αποδζςμευςθσ και υψθλι περιεκτικότθτα ςε φυτικζσ ίνεσ > 20 g/l   εκ των οποίων και 

διαλυτζσ ίνεσ-φρουκτοoλιςακχαρίτεσ (FOS) 6,7g/l. Εμπλουτιςμζνο με ταυρίνθ και καρνιτίνθ. Μορφι: διάλυμα 

500ml

200 5.50 € Δ.Π. 1100 6% 1166

5

υμπλιρωμα διατροφισ για αςκενείσ με νεφρικι ανεπάρκεια που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ.  Τπερ-

κερμιδικό (1,8  Kcal/ml), υπερ-πρωτεϊνικό (18%), με ειδικό μείγμα υδατανκράκων βραδείασ απορρόφθςθσ και 

χαμθλι περιεκτικότθτα ςε υδατάνκρακεσ <35%. Μειωμζνθ περιεκτικότθτα ςε θλεκτρολφτεσ  (κάλιο, φϊςφοροσ και 

μαγνιςιο), μειωμζνθ βιταμίνθ Α, μειωμζνθ βιταμίνθ D, εμπλουτιςμζνο με  φρουκτοoλιςακχαρίτεσ (FOS),  ω-3 

λιπαρά οξζα και MUFA, μειωμζνθ περιεκτικότθτα ςε κορεςμζνα λιπαρά < 7%. Μορφι: RPB 220ml

150 4.40 € Δ.Π. 660 6% 699.6

6

Πλιρεσ θμιςτοιχειακι διατροφι υψθλισ κερμιδικισ (1,5 kcal/ml) και πρωτεϊνικισ (>6gr/l ςε μορφι πεπτιδίων) 

αξίασ. ε υγρι μορφι για αςκενζισ με δυςαπορρόφθςθ, μειωμζνθ γαςτρεντερικι λειτουργία ι φλεγμονϊδθ νόςο 

του εντζρου. Περιεκτικότθτα ςε MCT's >70%. Αυξθμζνθ ποςότθτα αντιοξειδωτικϊν βιταμίνεσ C και Ε. 

Εμπλουτιςμζνο με ταυρίνθ και καρνιτίνθ. Μορφι: διάλυμα 1000ml

150 24.00 € Δ.Π. 3600 6% 3816

7
υμπλιρωμα διατροφισ για αςκενείσ με δυςαπορρόφθςθ. Ημιςτοιχειακό, υπερκερμιδικό 1.5kcal/ml, υψθλι 

περιεκτικότθτα ςε MCTs >70% και πρωτεΐνθ >65 g/l  (ςε μορφι πεπτιδίων).  RPB 200ml
150 5.10 € Δ.Π. 765 6% 810.9

8

Πολυμερι διαλφματα ανοςοδιατροφισ για εντερικι ςίτιςθ, με 1 kcal/ml και 22%  πρωτεΐνθ, μζτριασ 

περιεκτικότθτασ ςε λίποσ (όχι> 25%), εμπλουτιςμζνα με ιχκυζλαια, αργινίνθ και διαιτθτικά νουκλεοτίδια, με 

χαμθλι ωςμωτικότθτα. Μορφι: διάλυμα 500ml

100 12.40 € 10.2.12 1240 6% 1314.4



9
Πολυμερζσ διάλυμα εντερικισ ςίτιςθσ με 1 kcal/ml, μζτριασ περιεκτικότθτασ ςε πρωτεΐνεσ 16%, εμπλουτθςμζνο με 

100% υδατοδιαλυτζσ φυτικζσ ίνεσ ςε υψθλι περιεκτικότθτα (2,2gr/100ml) και 18% MCT's. Μορφι: διάλυμα 500ml
180 2.90 € Δ.Π. 522 6% 553.32

10

Πλιρθ πολυμερι διαλφματα υπερκερμιδικά, για αςκενείσ ςε δίαιτα περιοριςμζνθ ςε υγρά, με κερμιδικι αξία 2 

kcal/ml, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε υδατάνκρακεσ <45%, μζτριασ περιεκτικότθτασ ςε  πρωτεΐνθ και υψθλισ 

περιεκτικότθτασ ςε λίποσ (35-40%), με υψθλό ποςοςτό φυτικϊν ινϊν 2,5 gr/100ml. Μορφι: πλαςτικό μπουκάλι 

200ml

300 2.50 € Δ.Π. 750 6% 795

11

Πλιρεσ πολυμερζσ διάλυμα εντερικισ διατροφισ με αντιφλεγμονϊδεσ παράγοντεσ (TFG-b2), πλοφςιο ςε λινολεϊκό 

οξφ και χαμθλισ ωςμωτικότθτασ (<350 mOsm/l), για τθ διαιτθτικι αγωγι ςε  φλεγμονϊδθ νόςο του εντζρεου. 

Μορφι ςκόνθ 400gr

100 20.74 € 10.2.23 2074 6% 2198.44

12

Διαλφματα για θπατοπακείσ τα οποία να περιζχουν υψθλι ποςότθτα ςε υδατάνκρακεσ (50-60%) και το 

μεγαλφτερο μζροσ των πρωτεϊνϊν να αποτελείται αό αμινοξζα διακλαδιςμζνου αλφςου (10-13%). Μορφι: 

διάλυμα 500ml

150 15.00 € Δ.Π. 2250 6% 2385

13
Πολυμερι διαλφματα πλιρουσ εντερικισ διατροφισ με >1,8 kcal/ml, με περιεκτικότθτα ςε  πρωτεΐνεσ >8gr/100ml 

και μζροσ του λίπουσ ςε MCT's PUFA. Μορφι: διάλυμα 500ml
100 8.00 € Δ.Π. 800 6% 848

14

Διαλφματα εντεριισ διατροφισ με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνθ (≤ 6gr/100ml), κατάλλθλθ περιεκτικότθτα 

ςε θλεκτρολφτεσ και κερμιδικι απόδοςθ 2 kcal/ml, ειδικά για αςκενείσ με νεφρικι δυςλειτουργία που δεν χρείηουν 

αιμοκάκαρςθ. Μορφι: Πλαςτικό μπουκάλι 200ml

100 2.30 € Δ.Π. 230 6% 243.8

15
Ιςοκερμιδικό διάλυμα χαμθλισ ωςμωτικότθτασ (<250 mOsm/l), υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε MCT's και χαμθλισ 

περιεκτικότθτασ ςε πρωτεϊνθ (≤ 4gr/100ml), για αςκενείσ με δυςαπορρόφθςθ και μειωμζνθ νεφρικι λειτουργία.
100 2.40 € Δ.Π. 240 6% 254.4

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΑ ΕΝΣΕΡΙΚΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑ 

16

Πολυμερι διαλφματα εντερικισ διατροφισ ςε μορφι ςκόνθσ με 1 kcal/ml, ειδικά για παιδιά 1-10 ετϊν, 

εμπλουτιςμζνα με MCT's,  με μείγμα φυτικϊν ινϊν (ςυνδυαςμόσ πρoβιοτικοφ και πρεβιοτικοφ – FOS). Να περιζχει 

ταυρίνθ, απαραίτθτα ω3 και ω6 λιπαρά οξζα και χολίνθ. Μορφι: ςκόνθ 400gr (γεφςθ βανίλια)

50 11.00 € Δ.Π. 550 13% 621.5

17
Διατροφικά πλιρεσ ιςοκερμιδικό προϊόν ςε υγρι μορφι για ςίτιςθ παιδιϊν 1-6 ετϊν, με υψθλά επίπεδα 

πρωτεΐνθσ οροφ γάλακτοσ και βιταμίνθσ D, ελεφκερο γλουτζνθσ και λακτόηθσ. Μορφι: διάλυμα 500ml
25 2.00 € Δ.Π. 50 6% 53

18
Διατροφικά πλιρεσ ιςοκερμιδικό προϊόν ςε υγρι μορφι, κατάλλθλο για αποκλειςτικι ςίτιςθ βρεφϊν εϊσ 18 

μθνϊν, ελεφκερι γλουτζνθσ και φυτικϊν ινϊν. Μορφι: διάλυμα
15 5.00 € Δ.Π. 75 13% 84.75



19
τοιχεικι διατροφι για παιδιατρικοφσ αςκενείσ και βρζφθ (ςφνδρομα δυςαπορρόφθςθσ, ςυρίγγια, ςφδρομο 

βραχζοσ εντζρου)
15 5.00 € Δ.Π. 75 13% 84.75

20

Διατροφικά πλιρεσ ιςοκερμιδικό προϊόν ςε υγρι μορφι για ςίτιςθ παιδιϊν 7-12 ετϊν, με υψθλά επίπεδα 

πρωτεΐνθσ οροφ γάλακτοσ και βιταμίνθσ D και καρατενοειδϊν, ελεφκερο γλουτζνθσ και λακτόηθσ. Μορφι: διάλυμα 

500ml

25 2.00 € Δ.Π. 50 6% 53

21 Εξειδικευμζνο υποπρωτεϊνικό ςκεφαςμα χαμθλισ ωςμωτικότθτασ ςε υγρι μορφι χωρίσ υδατάνκρακεσ  και λίπθ 50 1.9 95 13%

22 Φυτικό ςκεφαςμα ςε ςκόνθ για αντιμετϊπιςθ διάρροιασ με νιφάδεσ μπανάνασ - πθκτίνθ  και προβιοτικα 50 2 100 13%


