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Informationsbrochure til forældre og omsorgspersoner til
børn med PKU. Brochuren giver letforståelig information om
sygdommen, forekomst, behandling og opfølgning.
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Spørg din diætist om et eksemplar.
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myPKU App
Appen myPKU hjælper dig i din hverdag med PKU.
Den gør det enkelt for dig at holde øje med diæten,
huske din proteinerstatning samt dit daglige proteinindtag.

3 år og opefter
PKU GMPRO

PULVER

LQ

Glykomakropeptid (GMP)-baseret
proteinerstatning i pulverform med
vaniljesmag

Drikkeklar glykomakropeptid (GMP)-baseret
proteinerstatning med neutral smag

GMPro er en naturlig kilde til protein og
indeholder GMP, ekstra aminosyrer,
vitaminer og mineraler.
	Blandes med 80 ml vand.
	Indeholder 18 mg phenylalanin pr. pose.
	Indeholder kostfibre.
	Portionsposer som indeholder 10 gram
proteinækvivalenter.
	Egnet som diætbehandling1 til børn fra
3-årsalderen, unge og voksne.

GMPro er en naturlig kilde til protein og
indeholder GMP, ekstra aminosyrer,
vitaminer og mineraler.
	Indeholder 18 mg phenylalanin pr.
drikkebrik.
Indeholder kostfibre.

Lavprotein produkter
Se vores udvalg af lavprotein varer på
nutricia.dk eller tal med din diætist.

Nutricias produkter er fødevarer til særlige medicinske
formål og skal anvendes
i samråd med læge eller
diætist.

	Hver drikkebrik indeholder 10 gram
proteinækvivalenter.
	Egnet som diætbehandling1 til børn fra
3-årsalderen, unge og voksne.
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PKU GMPRO

INSPIRATION OG
STØTTE TIL LIVET
MED PKU*
Denne information er til forældre og omsorgspersoner til børn,
som er ordineret et PKU Anamix-, Lophlex- eller GMPro-produkt.
*Phenylketonuri

NUTRICIA TILBYDER VALGMULIGHEDER, VARIATION OG FLEKSIBILITET

0 - 12 måneder

6 måneder - 5 år

1 - 10 år

1 - 10 år

3 år og opefter

4 år og opefter

8 år og opefter

PKU ANAMIX

PKU ANAMIX

PKU ANAMIX

PKU ANAMIX

PKU LOPHLEX

PKU LOPHLEX

LQ 10 OG 20

XP MAXAMUM

PULVER

Spædbarnsernæring uden phenylalanin

Mild smag og blød konsistens

Proteinerstatning i portionsposer

Drikkeklar proteinerstatning i flaske

Proteinerstatning i portionsposer

Drikkeklar proteinerstatning i portionsposer

Proteinerstatning i pulverform

INFANT
Neutral smag.
	PKU Anamix Infant er let at tilberede.
	Kan blandes til forskellige koncentrationer
efter anbefaling af dit PKU team.
Indeholder kostfibre.
	Indeholder langkædede flerumættede
fedtsyrer.
	Egnet som diætbehandling til spædbørn
fra fødsel til 12-månedersalderen1 og kan
bruges som supplement op til 3-årsalderen.

FIRST SPOON

JUNIOR PULVER

	Lignende smag som Anamix Infant for en
smidig overgang.

	Appelsin-, chokolade-, vanilje-, bæreller neutral smag.

	En proteinerstatning som spises med ske,
et naturligt valg på vejen fra flydende til
fast føde.

	Blandes med 10 ml vand til grød
konsistens eller 50-100 ml vand for
tilberedelse af drik.2

	Opblandes med 5-10 ml vand til grødkonsistens.
	Indeholder langkædede flerumættede
fedtsyrer.
	Hver pose indeholder 5 gram proteinækvivalenter.
	Egnet som diætbehandling fra
6 måneder til 5-årsalderen.1

1. Ikke egnet som eneste ernæringskilde. 2. Ved opblanding med små mængder vand anbefales samtidig væskeindtag for at forhindre dehydrering.

Let at have med på rejsen.

JUNIOR LQ
Appelsin- og bærsmag.

	Neutral smag.

Let at have med i børnehaven, i skolen
eller til fritidsaktiviteter.

	
Kan blandes med 5 ml vand til grødkonsistens eller med en større
mængde vand til tilberedelse af drik.2

Indeholder langkædede flerumættede
fedtsyrer.

Indeholder kostfibre.

	Hver flaske indeholder 10 gram proteinækvivalenter.

Indeholder langkædede flerumættede
fedtsyrer.

	Egnet som diætbehandling til børn i
alderen 1-10 år.1

	Hver pose indeholder 10 gram proteinækvivalenter.
	Egnet som diætbehandling til børn i
alderen 1-10 år.1

PULVER

	Hver pose indeholder 20 gram proteinækvivalenter.
Egnet til børn fra 3-årsalderen.

	Appelsin-, citrus-, tropisk- eller bærsmag.
Let at have med i børnehaven, i skolen
eller til fritidsaktiviteter.
Indeholder langkædede flerumættede
fedtsyrer.
	Hver pose indeholder enten 10 eller 20
gram proteinækvivalenter.
Egnet som diætbehandling1 til børn
fra 4-årsalderen og voksne, inkluderet
gravide kvinder (sammen med et
standard folinsyretilskud).

	Appelsin- eller neutral smag.
Kan blandes til forskellige koncentrationer efter anbefaling fra læge eller
diætist.
E gnet som diætbehandling til børn fra
8 år, unge og voksne.

