
Despre Produs

Prepararea unei singure doze: Puneţi conţinutul unui plic Avemar într-un pahar. Adăugaţi 200
ml apă rece de robinet, amestecaţi şi apoi beţi întreaga cantitate. Preparatul proaspăt făcut din
Avemar trebuie folosit în primele 30 minute de la preparare. Soluţia nefolosită în acest timp
trebuie aruncată. 

Dozare: Pentru adulţi de talie medie (» 70 kg) o doză de 17 g Avemar e necesară pentru o zi şi
se prepară indicaţiilor de mai sus. Este recomandat ca Avemarul să fie preparat şi consumat cu
o oră înainte de masă. Pacienţii cu greutatea de 90 kg sau peste, trebuie să consume 2 doze a
câte 17 g fiecare de Avemar pe zi şi să-l consume cu o oră înainte de mic dejun şi cină. 

 Avemar poate fi consumat şi preparat în băuturi uşoare, neacidulate, ori în apă minerală care
să nu conţină vitamina C (acid ascorbic sau E300). 

Depozitare: între 5-15°C (în frigider prealabil). 

Ambalaj: 30 de pliculeţe/cutie de carton (pentru o lună de tratament). 

Număr de înregistrare: 503 (National Institute of Food Safety and Nutrition)
 533 (Institutul de Bioresurse Alimentare) 

Greutate netă: 510 g (30 x 17 g)
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Despre Produs

Indicaţii: Avemar  este indicat pentru suplimentarea tratamentelor oncologice clinice:  chirurgie,
radioterapie, chemoterapie, imunoterapie, etc.

Efecte secundare: Pot să apară scaune moi şi foarte rar senzaţia de greaţă.

Contraindicaţii:  Ulcer gastro-intestinal activ, sângerări gastro-intestinale,  malabsorbţie.
Avemarul este contraindicat în timpul sarcinii şi în  timpul alăptării. Este contraindicat pentru
persoanele sensibile la  gluten şi persoanelor cu intoleranţă la fructoză.

Interdicţii, interacţiuni: Dacă persoana ia vitamina C, Avemar trebuie consumată la 2 ore
înainte sau după luării vitaminei C.

Notă importantă: Suplimentul Avemar nu înlocuieşte tratamentul anticanceros.  Nu este
recomandat copiilor mai mici de 14 ani. Diabeticii pot lua  acest supliment sub supravegherea
doctorului luând în considerare  conţinutul de carbohidraţi a suplimentului.
Avemarul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor!
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