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1.11.01.0187-0 GR 480.0001 Dieta em pó para nutrição enteral para adultos. Nutricionalmente completa e 

balanceada, com proteína de alto valor biológico. Isenta de sacarose, lactose e glúten.
1.11.01.0188-8 GR 160.0002 Dieta em pó para nutrição enteral. Nutricionalmente completa, de rápida absorção para distúrbios digestivos e absortivos, normocalórica (1.0 

Kcal/ml). Formulada com 100% proteína hidrolisada do soro do leite, enriquecido com L-glutamina. Isento de sacarose e glúten.
1.11.01.0189-6 L 1.5003 Dieta padrão para nutrição enteral, líquida, nutricionalmente completa, normocalórica e normoproteica, com adição de fibras. Isenta de sacarose, 

lactose e glúten. Sistema fechado
1.11.01.0190-0 L 2.5004 Dieta padrão para nutrição enteral, líquida, nutricionalmente completa, 

hipercalórica (1,5 Kcal/ml), com adição de fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Sistema fechado.
1.11.01.0191-8 GR 400.0005 Fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir do 6º mês. Adicionada de prebióticos, vitaminas e minerais.
1.11.01.0192-6 GR 400.0006 Fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir do 6º mês. À base de proteína isolada de soja. Indicado para crianças com intolerância à lactose.
1.11.01.0193-4 GR 160.0007 Fórmula infantil em pó isenta de lactose para a satisfação das necessidades nutricionais dos lactentes, no tratamento dietético da 

intolerância/má absorção à lactose e da diarreia. Com DHA, ARA e Nucleotídeos.
1.11.01.0194-2 GR 400.0008 Espessante e gelificante de alimentos, em pó. Não altera a cor, sabor e cheiro dos alimentos quentes ou frios. Indicado para pacientes com disfagia 

e dificuldade de deglutição. Isento de Glúten.
1.11.01.0195-0 GR 400.0009 Fórmula infantil de partida, para lactentes até o 6º mês de vida. Com adição 
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de prebióticos, vitaminas, minerais,nucleotídeos, DHA e ARA e com predominância da proteína do soro do leite em relação à caseína.

1.11.01.0196-9 L 1.50010 Dieta padrão para nutrição enteral, líquida, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de fibras, sacarose, 
lactose e glúten. Sistema fechado. 
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