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Durchschnittliche Nährwerte/Natural Information/
Tápanyag összetétel 100 g Portion/Serving/adag* 
Energie/Energy/Energia tartalom 1302 kJ / 311 kcal 755 kJ / 179 kcal
Fett/Fat/Zsír   1,7 g 4,1 g
 - davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids/
  ebből telitett zsírsav 0,7 g 2,9 g
Kohlenhydrate/Carbohydrates/Szénhidrátok   8,7 g 14 g
 - davon Zucker/of which sugars/ebből cukor 3,1 g 13 g
Ballaststo�e/Dietary �bre/Èlelmi rost 31 g 6,3 g
Eiweiß/Protein/Fehérje 49 g 18 g
Salz/Salt/Èlelmi só 0,6 g 0,4 g
 - davon Natrium/of which sodium/ebből nátrium 242 mg 173 mg

Calcium/Kalcium  701 mg 440 mg
Phosphor/Phosphorus/Foszfor  476 mg 320 mg
Kalium/Potassium/Kálium  217 mg 418 mg
Eisen/Iron/Vas 26 mg 5,2 mg
Jod/Iodine/Jód 389 µg 85 µg
Kupfer/Copper/Réz 2,9 mg 0,6 mg
Vitamin E (TE)/E vitamin (TE) 23 mg 4,6 mg
Zink/Zinc/Cink 21 mg 5,2 mg
Vitamin A (RE)/A vitamin (RE) 2356 µg 501 µg
Vitamin D/D vitamin 12 µg 2,4 µg
Vitamin C/Ascorbic acid/C vitamin 181 mg 40 mg
Folsäure/Folic acid/Folsav  515 µg 113 µg
Thiamin/Tiamin 3,9 mg 0,8 mg
Ribo�avin 4,2 mg 1,3 mg
Niacin (NE) 48 mg 9,7 mg
Vitamin B6/B6 vitamin 5,0 mg 1,1 mg
Vitamin B12/B12 vitamin 5,7 µg 2,0 µg
Biotin 72 µg 24 µg
Pantothensäure/Pantothenic acid/Pantoténsav 15 mg 3,8 mg
* Portionsgröße: 270 g/* Serving size: 270 g/* Egy adag nagysága: 270 g

D Trinkmahlzeit Latte Macchiato. Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement 
bei Adipositas bei gleichzeitiger Kachexie und / oder Sarkopenie. Wichtiger Hinweis: Nicht als ausschließliche Nahrungsquelle zu 
nutzen. Nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. Instantgetränkepulver mit Süßungsmitteln. 
Gebrauchsanweisung: Für eine Portion*: 20 g Pulver (ca. 2 gehäufte Esslö�el)  in 250 ml fettarme Milch (1,5%) einrühren 
oder im Shaker aufschütteln. Auf Wunsch können auch andere Milchprodukte mit 1,5 % Fett, wie z. B. fettarmer Joghurt, 
verwendet werden. Nach der Zubereitung sofort verzehren. 
Empfehlung: 1-2 Portionen täglich – je nach ärztlicher Empfehlung kann die Anzahl der Portionen im Rahmen einer 
Therapie abweichen.
Zutaten: Milcheiweiß, Dextrin, Sojaeiweißisolat, Haferfaser, eiweißangereichertes Molkenpulver, Verdickungsmittel: 
Guarkernmehl; Molkeneiweiß, Aroma, Instantka�ee, Karamell, Emulgator: Sojalecithine; Süßungsmittel: Natriumcyclamat, 
Saccharin-Natrium; Salz, L-Ascorbinsäure, Eisen-III-Pyrophosphat, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Trennmittel: Siliciumdioxid; 
Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Kupfercarbonat, Farbsto�: Beta-Carotin; Ribo�avin, 
Retinylacetat, Folsäure, Kaliumjodid, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. 
G Instantdrink Latte Macchiato. Food for special medical purposes for the dietary management of obesity with concurrent 
cachexia and / or sarcopenia. Important notice: Not suitable for use as the sole source of nourishment; use only under medical 
supervision. Instant drink mix with sweeteners.
Instruction for use: 1 serving*: stir 20g (approx. 2 heaped table spoons) in 250 ml semi skimmed milk or use a shaker. Alternatively 
other dairy products with 1.5% fat, such as low-fat yogurt can be used. To consume immediately after preparation.
Recommendation: 1-2 servings daily - according to doctor's recommendations, the number of servings may di�er. 
Ingredients: milk protein, dextrin, soya protein isolate, oat �bre, protein enriched whey powder, thickening agent: 
guar gum; whey protein, �avour, instant co�ee, caramel, emulsi�er: soya lecithins; sweetener: sodium cyclamate , sodium 
saccharin  ; salt, L-ascorbic acid, ferric pyrophosphate, nicotinamide, DL-alpha-tocopheryl acetate, separating agent: silicon 
dioxide  ; zinc oxide, calcium-D-pantothenate , pyridoxine hydrochloride, thiamin mononitrate, cupric carbonate, colouring 
agent: beta-carotene ; ribo�avin, retinyl acetate, folic acid, potassium iodid, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Ä Trinkmahlzeit tejeskávé ízű speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerpor. Részleges táplálásra szolgáló speciális 
gyógyászati célra szánt élelmiszer (kiegészítő kiegyensúlyozott diéta) az elhízás és az ezzel esetlegesen egyidejű kahexia vagy 
szarkopénia, a kezelőorvos által megállapított étrenddel történő dietetikus kezelésének kiegészítésére. Cukrot és édesítőszert 
tartalmazó tejeskávé ízű instant élelmiszerpor. 
Fontos �gyelmeztetés: csak kezelőorvosa pontos utasítása alapján és rendszeres ellenőrzése mellett fogyasztható! 
Az elfogyasztandó napi adagok számát kezelőorvosa határozza meg. Figyeljen a kezelőorvosa által ajánlott napi folyadékmennyiség 
és táplálék elfogyasztására! Kizárólagos tápanyagforrásként nem alkalmazható. Gyerekeknek 14 éves kortól, a gyermekorvos 
által meghatározott mennyiségű élelmiszerporból készült élelmiszer fogyasztandó.
Felhasználási útmutató: egy adag elkészítéséhez 20 g port (2 INSUMED mérőkanál) 250 ml  zsírszegény tejtermékben
(tej, joghurt) keverjen  jól el, vagy kézi mixerben / keverőpohárban rázzon össze. Az elkészítés után rögtön fogyasztandó.  
Összetevők: tejfehérje, dextrin, szójafehérje izolátum, zab rost, fehérjével dúsitott tejsavópor, sűrítő anyag: guarmag 
liszt; tejsavó fehérje, aroma, instant kávé, karamell, emulgeáló szer: szójalecitin; édesítőszerek: nátrium-cyclamát és 
szacharin-nátrium; étkezési só, L-aszkorbinsav, vas-III-pirofoszfát, nikotinamid, DL-alfa-tokoferilacetát, csomósodást gátló anyag: 
sziliciumdioxid; cinkoxid, kalcium-D-pantotenát, piridoxinhidroklorid, tiaminmononitrát, rézkarbonát, szinezék: béta - karotin;  
ribo�avin, retinilacetát, folsav, káliumjodid, D-biotin, kolekalciferol, ciánokobalamin. 

Inhalt/Contents/Nettó tömeg: 
- 400 g = 20 Portionen/servings/adag
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Füllhöhe technisch bedingt. Mindestens haltbar bis 
Ende: siehe Dosenboden/Store it cool, dry and light protected. Filling levels vary for technical 
reasons. Best before end: see bottom of can/Hűvös, száraz helyen, fénytől védve tárolandó. 
A töltés mennyisége tehnikailag meghatározott. Minőségét megőrzi a doboz alján jelzett 
időpontig.

INSUMED GmbH •  Jean-Pierre-Jungels-Straße 6 • 55126 Mainz
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Unsere Produkte

unterliegen einer

ständigen Laborkontrolle.

Our products are subject 

to continuous 

laboratory control.
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BASIC PLUS

TRINKMAHLZEIT
LATTE MACCHIATO


