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PROTEIN-SHAKE 

BESTFORM
VANILLE GESCHMACK

6-KOMPONENTEN-PROTEIN 
MIT L-GLUTAMIN

Das Ernährungskonzept

100103

D Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, ergänzende bilanzierte Diät zur diätetischen 
Behandlung von Eiweißmangel und Sarkopenie sowie zur Vermeidung kataboler Zustände. Instantgetränkepulver 
mit Süßungsmitteln. Vanille Geschmack. Aufgrund des speziellen Nährstoffbedarfs bei Eiweißmangel und 
Sarko penie weicht der Gehalt einiger Mineralstoffe und Vitamine von den Höchst- bzw. Mindestmengenanfor-
derungen gemäß der VO (EU) 2016/128 ab. Wichtiger Hinweis: Nicht als ausschließliche Nahrungsquelle zu nutzen. 
Nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
Gebrauchsanweisung: Für eine Portion*: 30 g Pulver (ca. 3 gehäufte Esslöffel) in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) 
einrühren oder im Shaker aufschlagen. 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, Molkeneiweißkonzentrat, Kollagenhydrolysat, Sojaeiweißisolat, 7,5 % L-Glutamin, Weizen-
eiweiß, Eiklarpulver, Aroma, 1,7 % L-Carnitin, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Zinkgluconat, Vitamin C, Süßungs-
mittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Vitamin E, Salz, Vitamin B6, Farbstoff: Beta-Carotin; Folsäure, Vitamin D, 
Vitamin B12.
G Food for special medical purposes: For the dietary management of patients with or at risk of malnutrition in 
particular for patients with protein needs, sarcopenia and/or cachexia. Instant drink mix with sweeteners. 
Vanilla flavour. Due to the special nutritional requirements of the patients the content of some minerals and 
vitamins deviates from the maximum or minimum quantity requirements of the EU regulation (VO 2016/128). 
Important notes: Not suitable as sole source of nutrition. To be used under medical supervision. 
Instruction for use: 1 serving*: stir 30 g (approx. 3 heaped table spoons) in 300 ml semi skimmed milk or use a 
shaker. To consume immediately after preparation. Recommendation: 1–2 servings daily –  to be determined by a 
healthcare professional according to patients’ needs.
Ingredients: milk protein, whey protein concentrate, collagen hydrolysate, soya protein isolate, 7.5 % L-glutamine, 
wheat protein, egg albumen powder, flavour, 1.7 % L-carnitine, thickening agent: guar gum; zinc gluconate, vitamin 
C, sweeteners: sodium cyclamate, sodium saccharin; vitamin E, salt, vitamin B6, colouring agent: beta-carotene; 
folic acid, vitamin D, vitamin B12.
H BESTFORM vanilia ízű speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerpor. Részleges táplálásra szolgáló speciális 
gyógyászati célra szánt élelmiszer (kiegészítő kiegyensúlyozott diéta) fehérje hiány, szarkopénia és katabolikus 
állapot, a kezelőorvos által megállapított étrenddel történő dietetikus kezelésének kiegészítésére. Édesítőszert 
tartalmazó vanilia ízű instant élelmiszerpor.
Fontos figyelmeztetés: 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 30 g port (3 INSUMED mérőkanál) 300 ml zsírszegény tejtermékben 
(tej, joghurt) keverjen jól el, vagy kézi mixerben/keverőpohárban rázzon össze. Az elkészítés után rögtön fogyasztandó.
Összetevők: tejfehérje, tejsavó fehérje koncentrátum, kollagén-hidrolizátum, szójafehérje izolátum, 7,5 % L-glutamin, 
búzafehérje, tyúktojásfehérje por, aroma, 1,7 % L-karnitin, sürítő anyag: guarmag liszt; cinkglukonát, C vitamin, 
édesítőszerek: nátrium-ciklamát és szaharin-nátrium; E vitamin, étkezési só, B6 vitamin, szinezék: béta-karotin; 
folsav, D vitamin, B12 vitamin.

Inhalt/Contents/Nettó tömeg: 
- 350 g = 11,6 Portionen/servings/adag
 Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Füllhöhe technisch bedingt. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosen-
boden/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 | D-55126 Mainz

Nährwerte/Nutrition Information/Tápanyag összetétel 100 g Portion/serving/adag*
Energie/Energy/Energia tartalom 1586 kJ/374 kcal 1069 kJ/253 kcal
Fett/Fat/Zsír 1,8 g 5 g

– davon gesättigte Fettsäuren/ 
of which saturates/ebből telitett zsírsav 0,9 g 3,6 g

Kohlenhydrate/Carbohydrates/Szénhidrát 3,7 g 16 g
– davon Zucker/of which sugars/ebből cukor 2,3 g 15 g

Ballaststoffe/Dietary fi bre/Èlelmi rost 1,2 g 0,4 g 
Eiweiß/Protein/Fehérje 85 g 35 g
Salz/Salt/Èlelmi só 0,73 g 0,59 g
Vitamin D/D vitamin 23 μg 6,8 μg
Vitamin E/E vitamin 80 mg 24 mg
Vitamin C/C vitamin 277 mg 88 mg
Vitamin B6/B6 vitamin/B6 vitamin 13 mg 3,9 mg
Folsäure/Folic acid/Folsav 1095 µg 340 µg
Vitamin B12/B12 vitamin 4,3 µg 2,3 µg
Calcium/Kalcium 785 mg 596 mg
Phosphor/Phosphorus/Foszfor 451 mg 405 mg
Zink/Zinc/Cink 73 mg 23 mg

weitere Nährstoffe/further nutrients/további tápanyag
L-Glutamin/L-Glutamine/ L-glutamin 7,5 g 2,3 g
L-Carnitin/L-Carnitine/L-karnitin 1690 mg 507 mg

*  Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 %)/Serving size: 30 g powder in 300 ml semi 
skimmed milk/Egy adag: 30 g élelmiszer por 300 ml zsírszegény tejben.


