
Terveydenhuollon asiantuntijoille

Resource® MiniMax® on ravitsemuksellisesti täysipainoinen 
täydennysravintojuoma yli vuoden ikäisille lapsille. Resource® 
MiniMax® sopii erityisesti lapsille, joilla on kohonnut energian-
tarve, vajaaravitsemus, vajaaravitsemuksen riski tai hidastu-
nut kasvu.

Resource® MiniMax® -juomia on saatavana kaakaon, mansi-
kan ja banaani-aprikoosin makuisina.

Resource® MiniMax® perustuu aitoon maitoon ja kermaan,  
antamaan pyöreän ja miedon maun. Se sisältää 46*/49 % 
maitoa ja 3,2*/3,4 % kermaa, molemmat ovat luomua.

Resource® MiniMax® -juoman sisältämästä proteiinista  
61 % on heraa.

KÄYTTÖ
Kliininen ravintovalmiste. Tarkoitettu ruokavaliohoitoon 
potilaille joilla on vajaaravitsemus tai sen riski. Sopii myös 
esim. Crohnin taudin yhteydessä. Käytetään lääkärin 
tai ravitsemusterapeutin suosituksesta. Sopii ainoaksi 
ravinnon lähteeksi tai ravinnon lisänä. Sopii vain lapsille 
1-vuoden iästä alkaen.

Ravista pulloa ennen käyttöä.

RESOURCE® MINIMAX® 

Runsasenerginen ravintojuoma,  
joka perustuu luomumaitoon ja -kermaan

ANNOSTUS 
Voidaan käyttää ainoana ravinnon lähteenä tai  
ravinnon lisänä, lääkärin tai ravitsemusterapeutin  
ohjeiden mukaisesti.

VALMISTUS
Vaihtelun vuoksi Resource® MiniMax® -juomaa voi esim. 
juoda lämpimänä tai kylmänä, pakasta jäätelöksi, tai 
käyttää leivonnassa ja ruoanlaitossa.

SÄILYTYS
Avaamattomana säilytetään kuivassa ja viileässä. Avattu 
pakkaus säilytetään suljettuna jääkaapissa ja käytetään 
24 tunnin kuluessa. Pakkauksesta ulos kaadettu tuote 
tulee peittää huolella ja käyttää 6 tunnin sisällä.

RAVINTOSISÄLTÖ per 100 ml 

Energia 120/121* kcal  

Rasva 41/42* E% tai 5,5/5,6* g palmu-,   
 rapsi-, auringonkukkaöljystä ja   
 kermasta

Hiilihydraatit  46/45* E% tai 13,7 g maltodekstrii- 
 nistä ja hedelmäsokerista

Proteiini 13 E% tai 3,8/3,9* g maidosta,  
 kermasta ja heraproteiinista

Laktoosi <0,05 g

Gluteeni Gluteeniton

*koskee kaakaon makua

*koskee kaakaon makua, **per 200 ml 

• 1,2 kcal/ml
• 7,6/7,8* g proteiinia** 
• 49,2*/52,4 % maito ja kerma 

HYVÄÄ MAKUA 
MAIDOSTA  
JA KERMASTA 



RAVINTOARVO per 100 ml
Energia kcal 120/121* 
   kJ 500/504*

Rasva (41/42* E%) g 5,5/5,6*  
– josta tyydyttynyttä g 2,1 
– josta kertatyydyttymättömät g 2,3 
– josta monityydyttymättömät g 1,1/1,2* 
– josta linolihappo g 0,90 
– josta a-linolihappo g 0,10/0,11*    
n6:n3-suhde   9:1/8,18:1

Hiilihydraatit (46/45* E%) g 13,7 
– josta sokereita g 7,7 
– josta laktoosi g <0,05

Ravintokuitu  g 0,50

Proteiini (13 E%) g 3,8/3,9*

Suolaa  g 0,15

KIVENNÄISAINEET 
Natrium mg 60  
Kalium mg 150/180* 
Kloridi mg 80 
Kalsium mg 95/90*  
Fosfori mg 70 
Magnesium mg 10/15* 
Rauta mg 1,0/1,2* 
Sinkki mg 0,80 
Kupari mg 0,10/0,14*  
Mangaani mg 0,070/0,11* 
Fluoridi mg 0,080/0,10* 
Seleeni µg 3,5 
Kromi µg 4,5/5,0* 
Molybdeeni µg 8,5/7,0* 
Jodi µg 10

VITAMIINIT  
A-vitamiini µg  55  
D-vitamiini µg 1,6 
E-vitamiini mg  0,75 
K-vitamiini µg 6,0  
C-vitamiini mg 15 
Tiamiini mg 0,090 
Riboflaviini mg 0,14 
Niasiini mg (mg NE) 1,3 (2,3)  
B6-vitamiini mg 0,10 
Foolihappo µg  13 
B12-vitamiini µg 0,30/0,25*  
Biotiini µg 2,5 
Pantoteenihappo mg 0,60

MUUT RAVINTOAINEET  
Koliini mg  11  
Inositoli mg 6,0 
Tauriini mg  8,0 
L-karnitiini mg  1,4

Osmolariteetti  mOsm/L  550 
Vesipitoisuus g/100 ml  83/82*

NE: Niasiiniekvivalentti 
* Kaakaon maku  
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AINEKSET  
Mansikan ja Banaani-Aprikoosin maku

Maito (49 %), vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (palmu, 
rapsi, auringonkukka), fruktoosi, kerma (3,4 %), 
heraproteiini (maito), kivennäisaineet (kaliumsitraatti, 
natriumsitraatti, natriumkloridi, kalsiumfosfaatti, 
kalsiumhydroksidi, magnesiumkloridi, rautasulfaatti, 
sinkkisulfaatti, kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti, 
natriumfluoridi, kaliumjodidi, natriumseleniitti,  
kromikloridi), vitamiinit (C, niasiini, pantoteenihappo, 
A, tiamiini, B6, D, K, foolihappo, biotiini), emulgointi- 
aine (soijalesitiini), tauriini, aromi.

Kaakaon maku

Maito (46%), vesi, maltodekstriini, fruktoosi, kasviöljyt 
(palmu, rapsi, auringonkukka), kerma (3,2%),  
heraproteiini (maito), vähärasvainen kaakaojauhe (1%), 
kivennäisaineet (kaliumsitraatti, natriumsitraatti, 
natriumkloridi, kalsiumfosfaatti, kalsiumhydroksidi, 
magnesiumkloridi, rautasulfaatti, sinkkisulfaatti, 
kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti, natriumfluoridi, 
kaliumjodidi, natriumseleniitti, kromikloridi), emul-
gointiaine (soijalesitiini), vitamiinit (C, niasiini, panto-
teenihappo, A, tiamiini, B6, D, K, foolihappo, biotiini), 
tauriini.

Tarkista aina pakkauksen tiedot ennen käyttöä.  

Kliininen ravintovalmiste. Kelan korvatta-
vuus koodeilla 601 ja 602. 

TILAUKSET  

Tuotteita voi ostaa apteekista tai
tilata Magnum Medicalista:
Puhelin: 020 759 8897
Sähköposti: info@magnummedical.fi   
 
MAKU VNR-NRO   
Kaakao 8 000 024 
Mansikka 8 000 055 
Banaani-Aprikoosi 8 000 046

MYYNTIYKSIKKÖ: 2 x200 ml 
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