
Nutrisis helpt de chef en de keuken om een 
belangrijke rol te spelen in de strijd tegen 
ondervoeding, ten gevolge van diverse pathologieën.

NUTRIFLUX
Dit product werd ontwikkeld door 
Solina R&D in samenwerking met 
Coördinator Voeding en 
leefgroepteams van Ter Heide.  

ONDERVOEDING


DVMG

Toepassing 
Voorkomen van reflux en rumineren bij personen met een verstandelijke en/of 
meervoudige beperking.

Somatische oplossing, naast pedagogische aanpak, om rumineren te voorkomen waardoor  
er  geen verlies is van vocht en voedingswaarde via orale toediening van voeding en drank.

Frequent rumineren of reflux kan volgende problemen veroorzaken :

• Aantasting van de tanden en mogelijk slokdarmontsteking (maagzuur)
• Verlies van vocht, elektrolyten en nutriënten met risico op ondervoeding,   

gewichtsverlies en dehydratatie 
• Invloed op normale dagelijkse activiteiten

Samenstelling
Johannesbroodpitmeel; guargom 
(oplosbaar voedingsvezel)

Werking
Guargom heeft reeds een lichte binding 
bij koude vloeistoffen waardoor 
johannesbroodpitmeel in suspensie blijft 
en niet klontert of uitzakt. Behoud van 
consistentie in de maag. Caloriearm.

Dosering
~ 20g per 300 ml ‘koude’  vloeistof of 
gemixte voeding 
~ 5 à 10g per 300ml ‘warme’ vloeistof of 
gemixte voeding

Productcode
JX02317

Verpakkingsvorm
1 kg zak

Distributie
Beschikbaar bij de grossier Java op 
bestelcode 13.02.0008
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Chemische en nutritionele specificaties / 100 g) – berekende waarden (±5%)

Energie (kcal/kJ)          190/795 
Eiwitten Nx6,25 (g)         6,7 
Koolhydraten (g)          0 
Suiker (g)          0 
Vezels (g)          80,7 
Vetstoffen (g)          0,2 
Verzadigd vetzuur (g)        0,1 
Natrium (mg)          13,5 
Zout (g)           0
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STABIE JBP 03 REF. JX02317

Allergeneninformatie

Aardnoten en producten op basis van aardnoten     afwezig
Schaalvruchten en producten op basis van schaalvruchten    afwezig
Glutenbevattende granen en producten op basis van glutenbevattende granen  afwezig
Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren     afwezig
Weekdieren en producten op basis weekdieren     afwezig
Vis en producten op basis van vis       afwezig
Eieren en producten op basis van eieren      afwezig
Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose)    afwezig
Soja en producten op basis van soja       afwezig
Lupine en producten op basis van lupine      afwezig
Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad     afwezig
Mosterd en producten op basis van mosterd      afwezig
Selderij en producten op basis van selderij      afwezig
Sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg     afwezig


