
Smartfish Nutrifriend 1100 er et nærings-
middel til spesielle medisinske formål til kost-
behandling av sykdomsrelarert underernæring.

Nutrifriend 1100 har til hensikt å øke inntaket av omega-3 -
fettsyrer og vitamin D3 sammen med energi og protein.  
Egnet til pasienter med sykdomsrelatert underernæring  
som ikke får i seg tilstrekkelig med disse næringsstoffene 
gjennom den vanlige kosten, f.eks. undervektige og under-
ernærte pasienter, pasienter med kreft, immunsvikt og 
inflammatoriske sykdommer. 

Et næringstilskudd som kan brukes i tillegg til den vanlige 
kosten eller sammen med andre komplette næringsdrikker. 

Laktosefattig og glutenfri. Klar til å drikkes.  
Fåes i tropisk og ferskensmak. 

Næringsinnhold pr. 100 ml 200 ml

Energi 450 kJ 
108 kcal 

901 kJ
215 kcal

Fett (35 E%)
hvorav
– mettede fettsyrer 
– en-umettede fettsyrer 
– flerumettede fettsyrer 
-– omega-3 fettsyrer 
–-- EPA *
–-- DHA *

4,2 g

1,4 g 
1,6 g
1,1 g

832 mg 
220 mg 
320 mg

8,5 g

 2,8 g
3,2 g
2,2 g

1664 mg
440 mg
640 mg

Karbohydrater (46 E%) 
hvorav
– sukkerarter 
– laktose 
–- fruktose 

12 g 

12 g 
<0,04 g 

7,1 g 

25 g

25 g
<0,08 g

14,1 g

Kostfiber (2 E%) 1,1 g 2,2 g

Protein (17 E%) 4,5 g 8,9 g

Salt 0,03 g 0,05 g

Vitamin A 0 µg-RE 0 µg-RE

Vitamin D3 5,0 µg 10,0 µg

Vitamin E 2,0 mg-a-TE 4,0 mg

Vitamin K 1,7 µg 3,4 µg

Vitamin C 0 mg 0 mg

Tiamin 0 mg 0 mg

Riboflavin 0 mg 0 mg

Niacin 0 mg-NE 0 mg-NE

Vitamin B6 0 mg 0 mg

Folsyre 0 mg 0 mg

Vitamin B12 0 µg 0 µg

Biotin 0,6 µg 1,2 µg

Pantotensyre 0,0 mg 0,1 mg

Natrium (Na) 9,6 mg 19 mg

Kalium (K) 106 mg 211 mg

Klorid (Cl) 0 mg 0 mg

Kalsium (Ca) 6,01 mg 12,0 mg

Fosfor (P) 60,3 mg 121 mg

Magnesium (Mg) 5,38 mg 10,8 mg

Jern (Fe) 0 mg 0 mg

Sink (Zn) 0 mg 0 mg

Kobber (Cu) 0 mg 0 mg

Jod (I) 33,8 µg 67,5 µg

Selen (se) 0 µg 0 µg

Mangan (Mn) 0,0 µg 0,1 µg

Krom (Cr) 0 µg 0 µg

Molybden (Mo) 0,0 µg 0,1 µg

Fluorid (F) 0 µg 0 µg

Osmolaritet 659 mOsm/l

Osmolalitet 625 mOsm/kg H2O

* Eikosapenatensyre. ** Dokosaheksaensyre.
Forholdet mellom EPA og DHA varierer naturlig i fiskeolje.

Nutrifriend 1100

Energifordeling

 Fett  ……………………………35 E%

 Karbohydrater ……46 E%

 Protein  ……………………17 E%

 Kostfiber …………………… 2 E%

Smak
Tropisk

og Fersken



Produsert av: 
Smartfish AS    |    Gaustadalléen 21, 0349 Oslo    |   Tlf: 22 51 98 80   |   www.smartfishnutrition.com

Ikke tilsatt: Søtningsmiddel, salt, kunstige fargestoffer 
eller konserveringsmidler. 

Forpakning: Kartonger av 200 ml. Selges enkeltvis 
eller i brett av 18 stk.

Bruk: Serveres avkjølt. Ristes før bruk.

Oppbevaring: Oppbevares kjølig eller i romtempera-
tur, utenfor direkte sollys (1-25°C). Åpnet kartong er 
holdbar inntil 1 døgn i kjøleskap

Produksjon: Fiskeoljen utvinnes fra norsk torsk.  
Sertifisert Good Manufacturing Practice (GMP)  
og Kosher.

Opprinnelsesland: Sverige 

Regulatorisk status: Næringsmiddel til spesielle 
medisinske formål.

Smartfish AS: Selskapet har et omfattende program 
for kliniske studier. 

For mer informasjon: www.smartfishnutrition.com
Smartfishs formuleringer er patenterte. Smartfish er 
et registrert varemerke tilhørende Smartfish AS.

Indikasjon: Smartfish Nutrifriend 1100 er et  
næringsmiddel til spesielle medisinske formål til kost-
behandling av sykdomsrelarert underernæring.  

Viktig: Skal bare brukes under medisinsk tilsyn.  
Ikke egnet til bruk som eneste næringskilde. Må ikke 
gis parenteralt.  
 
Anbefalt dosering: 1-3 enheter per dag eller som 
anbefalt av lege eller klinisk ernæringsfysiolog

Aldersgrupper: Egnet til voksne, eldre og barn over 
3 år. Ikke egnet til barn under 3 år. Må brukes med 
forsiktighet til barn mellom 3 og 6 år etter anbefaling 
fra klinisk ernæringsfysiolog og lege.  

Forsiktighetsregler: Smartfish Nutrifriend 1100 er 
laktose fattig og inneholder fiskeolje som er renset  
for fiskeprotein. Inneholder myseproteinkonsentrat. 
Må ikke brukes av pasienter med melkeproteinallergi. 

Ingredienser: Juice (91 %) (fra konsentrat av eple, 
pære, granateple, aroniabær), fiskeolje (fra torsk),  
myseprotein (fra kumelk), stabilisator (pektin), naturlig 
aroma fra fersken og lotusblomst, antioksidanter  
(ekstrakter av rosmarin, tokoferolrikt ekstrakt),  
eplesyre, kolekalsiferol.

Gluten: Glutenfri
Laktose: Laktosefattig
Proteinkilde: Myseprotein fra melk
Fettkilde: Fiskeolje fra torsk
Karbohydratkildee: Glukose og fruktose fra frukt
Kostfiberkilde: Pektin


