
Speciális gyógyászati célra 
szánt tápszer, cukorral és 

édesítőszerrel

A Premium Goodcare for Wounds 
tartalmaz minden fontos tápanyagot,
ami a sebkezeléshez szükséges.

Különösen hasznos a diabéteszes lábszindróma,
lábszárfekély, felfekvéses fekély, operáció utáni
sebgyógyulási zavarok,nagyobb sérülések,
égési sérülések, betegség miatti súlyveszteség 
és alultápláltság esetén.

További Információk: 
+36 30/229 21 96



Sebkezelés alatt szükségünk van a következő tápanyagokra:

  •  Arginin (fontos a kollagén rostok miatt)
 » félesszenciális

  •  Glutamin (a sejtek felépítéséhez. fertőzések elleni védekezéshez)

  •  C-Vitamin (immunitás, legjobb szabadgyökfogó)

  •  Cink (sejtstabilitás, fontos az immunrendszernek)

  •  Szelén (sejtstabilizáló)



  •  Goodcare For Wounds speciális gyógyászati célra szánt tápszer

  •  Goodcare For Wounds alultápláltság és hiányos táplálkozás esetére
 alkalmas olyan pácienseknél, akiknek nehezen gyógyuló sebe van.

  •  Goodcare For Wounds krónikus sebekkel vagy sebkezelési nehéz-
ségekkel küzdő páviensek megfelelő kiegészítő tápláléka



  •  Goodcare For Wounds-ot Németországban állítják elő. 
Minden alkotóelem jó minőségű forrásból származik.Tartalmazza az összes   
fontos élelmiszer-összetevőt az ideális étrendkiegészítéshez,
és még plusszban:

       •  Arginin
       •  Glutamin
       •  Cink
       •  Szelén
       •  C-vitamin

Glutamin Arginin

C-Vitamin

SzelénCink



  •  Goodcare For Wounds narancs-joghurt ízű.Hideg vagy meleg tejjel,
 illetve vízzel is elkészíthető.

  •  További lehetőségek: Narancslé vagy gyümölcslé, vízzel hígítva.

  •  Tipp: Az italt shakerrel készítsük el!

  •  500 g illetve 700 g por a dobozban - az összetevők jól konzerváltak
(min. 12 hónapig eltartható) és nem bomlanak le.  



A feltöltő szakasz:

Naponta kétszer ( 2x25 g kb. 250 ml folyadékban) a következő terápiánál:

  •  Sebek (lásd indikációk) melyek gyógyulása több mint két hétig tart.
 Időtartam: kb. 6 hét



Megtartási és felkészítési szakasz:
Naponta egyszer ( 1x25 g kb. 250 ml folyadékban) a következő terápiánál:

  •  Goodcare For Wounds páciensek - 6.hét után.
Így a feltöltött készletek nem ürülnek ki. Napi egy adag ajánlott.

  •  A szűrőteszt alapján felismert rizikó pácienseknél

  •  Naponta egyszer minden második napon
A felkészítési szakaszban - A Goodcare For Wounds rendszeres bevitele 
csökkenti az esélyét egy ismételt sebképződésnek.
 Időtartam: Folyamatos


