Fortini Smoothie har en litt tykkere konsistens enn
Fortini Multi Fibre.

Kommer i barnevennlige begre med fine farger.
Smaksvarianter:
Sommerfrukt
Bær og frukt
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Smaksvarianter:
Sommerfrukt, Bær og frukt

Fortini Creamy Fruit – til å spise
Innemed skje
holder
ekte
Energirikt næringstilskudd med et
frukt
næringsinnhold tilpasset barn (1-12 år).
Inneholder mf6™, en blanding av løselige og
uløselige kostfibre og 5,3 % ekte frukt. Med protein
fra melk. Glutenfri.
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Har du oppdaget Fortini Smoothie?
Fortini Smoothie er en energirik
næringsdrikk tilpasset barn
(1-12 år). Inneholder mf6™, en blanding
av løselige og uløselige kostfibre. Med
protein fra melk. Glutenfri.
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PRODUKT

ANTALL/PAKNINGSSTØRRELSE

VARENR.

Fortini Multi Fibre Nøytral

4 flasker à 200 ml

877717

Fortini Multi Fibre Sjokolade

1 flaske à 200 ml

963833

Fortini Multi Fibre Jordbær

4 flasker à 200 ml

827622

Fortini Multi Fibre Banan

4 flasker à 200 ml

990915

Fortini Smoothie, Bær og frukt

1 flaske à 200 ml

851582

Fortini Smoothie, Sommerfrukt

1 flaske à 200 ml

864654

Fortini Compact Multi Fibre Nøytral

4 flasker á 125 ml

836045

Fortini Compact Multi Fibre Jordbær

4 flasker à 125 ml

835991

Fortini Compact Multi Fibre Sjokoladeog karamellsmak

4 flasker á 125 ml

830313

Fortini Creamy Fruit, Bær og frukt

4 beger à 100 g

863442

Fortini Creamy Fruit, Sommerfrukt

4 beger à 100 g

815243

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål
og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Kcal Protein

300 6,8 g
Fibre
Fi

2,8 g

Bær og frukt

Sommerfrukt

Nutricia Norge AS, Drammensveien 123, N-0277 Oslo
Tlf. +47 23 00 21 00, e-post nutricia@nutricia.no
www.nutricia.no

NÆRINGSDRIKKER
FOR BARN

Fortini er utviklet med barnas b
 ehov og smaks
preferanser i fokus, noe som har resultert i et
bredt sortiment av smaker og konsistenser som
barna liker.
Hvordan bruke Fortini
Fortini Multi Fibre, Fortini Compact Multi Fibre
og Fortini Smoothie er flytende og drikkeferdige.
Disse kan drikkes avkjølt, romtemperert, eller
varme (skal ikke kokes). De kan også fryses til is.

Denne passer derfor godt for de barna som kan
synes det er utfordrende å drikke større volumer.
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Innhold
Fortiniproduktene inneholder melk og soya. Alle
er glutenfrie, men med varierende innhold av
laktose. Noen av produktene inneholder ekte
frukt. Det er alltid viktig å lese innholdsdeklara
sjonen nøye dersom det er noe barnet ikke tåler.

Smaksvarianter:
Jordbær, nøytral og sjokoladeog karamellsmak.
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NYHET!
Sjokolade- og
karamellsmak

Banan

Jordbær

Sjokolade

* Fortini Multi Fibre nøytral inneholder 6,8 g protein per 200 ml.

Nøytral

Jordbær

Nøytral

Sjokolade- og karamellsmak

* Fortini Compact MultiFibre nøytral inneholder 7,2 g protein per 125 ml
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Smaksvarianter
Fortini Multi Fibre finnes i de fire
populære smakene banan, jordbær, sjokolade og nøytral.

37 %

mindre volum,
samme
energi

Trykk: www.konsis.no

Oppbevaring av Fortini
Uåpnet skal Fortini oppbevares tørt ved 5–25º C.
Åpnet flaske/beger skal oppbevares i kjøleskap
og må brukes innen 24 timer. Sjekk alltid holdbarhetsdato på produktet før bruk.

Fortini Compact Multi Fibre
Fortini Compact Multi Fibre har
tilsvarende innhold som Fortini
Multi Fibre, men på et mindre
volum.

PER
1

I kortere eller lengre sykdomsperioder kan det
være barnet spiser mindre enn det egentlig har
behov for. I slike tilfeller kan Fortini nærings
drikker være nyttig for å støtte inntaket av mat og
drikke. Fortini er et sortiment av ernæringsmessig
komplette næringstilskudd, som er tilpasset det
syke barnets økte behov for ernæring.

Fortini Multi Fibre
Energirik næringsdrikk med et næringsinnhold
tilpasset barn (1-12 år). Inneholder mf6™, en blanding
av løselige og uløselige kostfibre. Med protein fra
melk. Glutenfri.

2

– næringsdrikker for barn

Fortini Creamy Fruit har en glatt konsistens uten
biter, og skal spises med skje. Denne kan brukes
som en dessert, et mellommåltid eller som et
supplement til de øvrige Fortiniproduktene.
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