
INSPIRASJON OG 
STØTTE TIL LIVET 
MED TYR*
Denne informasjonen er for foreldre og omsorgspersoner til barn 
som har resept på et TYR Anamix- eller Lophlex-produkt.

*Tyrosinemi



4 år og oppover1 - 10 år 1 - 6 år 0 - 12 måneder

Spedbarnsernæring uten tyrosin og 
fenylalnin 

 Nøytral smak. 

  TYR Anamix Infant er lett å tilberede. 

  Kan blandes til ulike konsentrasjoner 
i henhold til helsepersonellets 
medisinske anbefaling.

 Inneholder kostfiber.

  Inneholder langkjedete flerumettede 
fettsyrer.

  Egnet som kostbehandling til 
spedbarn fra fødsel til 12 måneders 
alder1 og kan brukes som supplement 
til opptil 3 årsalderen.

Proteinerstatning i porsjonsposer

 Nøytral smak.

  Blandes med 10 ml vann til grøt-
konsistens, eller 50-100 ml vann 
for å lage en drikk2. 

  Enkel å ha med på reise.

 Inneholder kostfiber.

  Inneholder langkjedete flerumettede 
fettsyrer.

  Hver porsjonspose inneholder 10 
gram proteinekvivalenter. 

  Egnet som kostbehandling til barn i 
alderen 1-6 år1.

Drikkeklar proteinerstatning i liten 
flaske

 Appelsinsmak.

  Enkel å ta med i barnehagen, på 
skolen eller til fritidsaktiviteter. 

  Inneholder langkjedete flerumettede 
fettsyrer.

  Hver flaske inneholder 10 gram 
proteinekvivalenter.

  Egnet som kostbehandling til barn i 
alderen 1-10 år1.

Drikkeklar proteinerstatning i 
porsjonsposer

 Bærsmak.

  Enkel å ta med i barnehagen, på 
skolen eller til fritidsaktiviter.

  Inneholder langkjedete flerumettede 
fettsyrer.

  Hver pose inneholder enten 10 eller 
20 gram proteinekvivalenter.

  Egnet som kostbehandling1 til barn 
fra 4 års alder og voksne, inkludert 
gravide kvinner (sammen med et 
standard folsyretilskudd).

Proteinerstatning i porsjonsposer

 Nøytral smak.

  Kan blandes med 5 ml vann til 
grøtkonsistens, eller med større 
mengde vann til drikke2. 

  Hver pose inneholder 20 gram 
proteinekvivalenter.

  Egnet som kostbehandling til barn fra 
3 års alder1.
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NUTRICIA TILBYR VALGMULIGHETER, VARIASJON OG FLEKSIBILITET

3 år og oppover 

Kommer 
snart!

1  Ikke egnet som eneste næringskilde. 
2  Ved utblanding med små mengder vann anbefales 

samtidig væskeinntak for å forhindre dehydrering.



Nutricia Norge AS
Drammensveien 123, 0277 Oslo
Tlf: 23 00 21 00
E-post: nutricia.amnno@nutricia.com
www.nutricia.no

Nutricias produkter er registrerte nærings midler til spesielle 
medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn.

METABOLICS

TIPS TIL  
ET SMART 
BYTTE
Om å bytte proteinerstatning

På tide å bytte proteinerstatning?
Har ditt barn vokst fra den gamle proteinerstatningen, eller har det kommet en ny 
som bedre tilfredsstiller ditt barn behov? I brosjyren “Tips til et smart bytte” har vi 
samlet våre beste tips. 

Du finner den på nutricia.no. 

Barnet blir 
ikke bærer  
av HT1

Barnet blir 
bærer  
av HT1

Barnet 
får HT1

Mor er 
bærer av 

HT1

Far er 
bærer av 

HT1

Arv — Autosomal recessiv - mulige kombinasjoner

26

Temple Tool
Informasjonsbrosjyre for foreldre og omsorgspersoner til barn med 

TYR. Brosjyren gir lettfattelig informasjon om sykdommen, forekomst, 
behandling og oppfølging. 

Du finner den på nett, eller spør din kliniske ernæringsfysiolog om et 
eksemplar.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Utforsk vårt store utvalg av lavproteinvarer. Snakk 
med din kliniske ernæringsfysiolog eller med 

personalet der du vanligvis kjøper slike produkter.

Har du spørsmål angående vårt produkt-
utvalg til tyrosinemi, kontakt: 
Ellen Bratlie
Category Manager Metabolics & Epilepsy 
Tlf: +47 90 17 71 21
E-post: ellen.bratlie@nutricia.com
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