Další produkty:
Kulíšek (od 1.týdne života), Kulíšek forte(od 4.měsíce se zázvorem)
• Užívanie odporúča lekár, farmaceut alebo nutričný špecialista.
• Pripravený roztok nie je vhodný ako jediný zdroj výživy. Je možné využiť ho ako jediný zdroj výživy iba
v prvých 4 hodinách od začiatku ťažkostí u nedojčených detí
• Všeobecné zásady prípravy a použitia sú uvedené v príbalovej informácii (v krabičke) – čítajte pozorne!
• Každú zmenu stavu dieťaťa k horšiemu počas užívania (silné vracanie, nepokoj, spavosť, bolesti brucha,
pretrvávajúca úporná hnačka) konzultujte so svojím detským lekárom.
• Potravina nie je vhodná na iné než perorálne použitie.
• Skladujte pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti do 70 %.

www.kulisek-ors.cz

Dôležité upozornenie:

Důležité upozornění:

• Užívání doporučuje lékař, lékárník nebo nutriční terapeut.
• Připravený roztok není vhodný jako jediný zdroj výživy. Lze jej použít jako jediný zdroj výživy pouze
v prvních 4 hodinách po projevení obtíží u nekojených dětí.
• Všeobecné zásady přípravy a použití jsou uvedeny v příbalovém letáku (uvnitř balení) – pečlivě přečtěte!
• Každou změnu dítěte během podávání (silné zvracení, neklid, spavost, náhlé bolesti břicha, přetrvávající
průjem) konzultujte se svým dětským lékařem.
• Potravina není vhodná na jiné než perorální použití.
• Skladujte při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti do 70 %.

Iontový nápoj přispívá také k udržení
výkonnosti při delším vytrvalostním
fyzickém výkonu a během něho zvyšuje
vstřebávání vody v organismu.

Výrobce/výrobca:

Návod k přípravě a použití: obsah jednoho sáčku
rozpusťte rozmícháním v 200 ml pitné/kojenecké vody.
Podávejte vychlazené z láhve, hrnku, brčkem nebo
po lžičkách. Drobné částečky dýně a broskve nejsou
na závadu připraveného nápoje.
V souladu s doporučeními ESPGHAN.
Vhodné rovněž při horečnatých onemocněních
spojených s pocením.
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sáčků

67 g k přípravě 2000 ml
rehydratačního nápoje

Instantní směs pro přípravu nápoje/roztoku při dehydrataci organismu.
Vede k rychlé úpravě hospodaření s vodou a normalizaci vnitřního prostředí organismu.
Obohaceno o zeleninové a ovocné složky bohaté na přírodní minerální látky přispívající
k celkové rehydratační kapacitě a zvyšující chuťovou přijatelnost nápoje.

Návod k príprave a na použitie: obsah jedného
vrecúška rozpustite rozmiešaním v 200 ml pitnej
(dojčenskej) vody. Podávajte vychladené z fľaše, šálky
napr.slamkou alebo po lyžičkách. Drobné čiastočky
vlákniny nie sú na závadu kvality nápoja.
Vhodné tiež pri horúčkových ochoreniach
spojených s potením.

Výhradní distributor:
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Potravina na osobitné
lekárske účely pre perorálnu
rehydratáciu dojčiat
od ukončeného 6. mesiaca
a detí. Pre diétny režim
pri dehydratácii, hnačkových
stavoch alebo vracaní.

Ing. Kamila Bořecká, Kbel 17, 294 71 Benátky
nad Jizerou, e-mail: kamila.borecka@volny.cz
www.kulisek-ors.cz, www.dehydrataceudeti.cz,
www.rehydrataceudeti.cz

vrecúšok

67 g k príprave 2000 ml
rehydratačného nápoja

Distribútor pre Slovensko:

STRIP, s.r.o., Pavlovská 11, 971 01 Prievidza, SK
e-mail: kulisek@dehydratacia.sk
www.dehydratacia.sk
21
PAP

Instantná zmes na prípravu rehydratačného roztoku vedúca k rýchlej

obnove hospodárenia s vodou a normalizácii vnútorného prostredia organizmu.
Obohatené o zeleninové a ovocné zložky bohaté na minerálne látky napomáhajúce
k celkovej rehydratácii a zvyšujúce chuťovú prijateľnosť nápoja.
Složení /zloženie: glukóza, dýňový prášek/dyňový prášok, citronan sodný, chlorid sodný, chlorid
draselný, broskvový/broskyňový prášek/prášok, broskvové/broskyňová přírodní/prírodná aroma/aróma.

Výživové údaje/hodnoty
Energetická hodnota/energia

na 100 g

na porci /porciu
(200 ml roztoku)

1244 kJ/293 kcal

83 kJ/20 kcal

Tuky

0g

0g

Sacharidy

76 g

5,1 g

z toho cukry

65 g

4,4 g

Vláknina

0,2 g

0,01g

Bílkoviny/bielkoviny
Sůl/sol’

0g

0g

10,8 g

0,7 g

Minimální trvanlivost do:
Minimálna trvanlivosť do:

Potravina pro zvláštní lékařské
účely určená k perorální
rehydrataci kojenců od
ukončeného 6. měsíce života
a dětí při průjmových potížích
a/nebo zvracení.

GOLDIM spol. s r.o., Michelská 18/12a, 140 00
Praha 4, Česká republika
www.goldim.cz, e-mail: obchod@goldim.cz

Osmolalita: 240 ± 10 mOsm/kg
Obsah iontů/iónov (mmol/l): glukóza (110), Na+ (60), K+ (20), Cl- (50), citronan 3- (10)

90
C/LDPE

Iónový nápoj prispieva tiež k udržaniu
výkonnosti pri dlhšom vytrvalostnom
fyzickom výkone počas ktorého zvyšuje
vstrebávanie vody v organizme.

