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Renapro®
 Shot    

 
 30 φιαλίδια των 20 g πρωτεΐνης 

 
60 ml 

όγκος ανά δόση 
Με γλυκαντικά 

 άγρια μούρα, + γεύση ροδάκινο 
 

 
shot 

 χαμηλό σε φώσφωροκαι κάλιο   
 μικρός όγκος 
 βελτιωμένη ποικιλία σε αμινοξεα 
     αυξημένη απορρόφηση 
 χωρίς αλλεργιογόνα 
 κατάλληλο για διαβητικούς 

συμπύκνωμα πρωτεΐνης για 
 

 

νεφροπαθείς/ υπό αιμοκάθαρση 


 

ηπατοπαθείς/ μετά από μεταμόσχευση 

σοβαρά εγκαύματα/ ΜΕΘ 
παιδια 

 
 

ασθενείς με έλκη 
κατάκλισης 
  ογκολογικοί ασθενείς 
  βαριατρική χειρουργική 
   

διάφορεςκαταστάσεις απώλειας 
πρωτεΐνων 
 Συμμορφώνεται με τις καθημερινές 
πρόσθετες απαιτήσεις  

Σύστασn 
  per 100 ml       per 60 ml 
ενέργεια 711  kJ 385  kJ   
 167  kcal 90 kcal 
πρωτεινη  33  g 20 g 
  αμινοξέα 
  ισολευκίνη 0.50 g 0.30 g 
  λευκίνη 0.96 g 0.57 g 
  λυσίνη 1.12 g 0.67 g 
  μεθειονίνη 0.20 g 0.12 g 
  φαινυλαλανίνη 0.69 g 0.42 g 
  θρεονίνη 0.63 g 0.38 g 
  τρυπτοφάνη 0.10 g 0.06 g 
  βαλίνη 0.79 g 0.48 g 
  απαραίτητα αμιν. 4.99 g 3.00 g 
  ιστιδίνη 0.26 g 0.16 g 
  αργινίνη 
 
 

2.77 g 1.66 g 
  γλουταμίνη 4.09 g 2.46 g 
  γλυκίνη 6.80 g 4.08 g 
  προλίνη 3.80 g 2.28 g 
  τυροσίνη 0.17 g 0.10 g 
  υπό όρους απαραίτητα αμινοξέα 
 

17.89 g 10.74 g 
  αλανίνη 2.67 g 1.60 g 
  ασπαραγινίνη 2.18 g 1.31 g 
  σερίνη 

1.12 g 0.67 g 
  
υδροξυ-λυσίνη 

0.40 g 0.24 g 
  
υδροξυ-προλίνη

3.76 g 2.26 g 
   
νη απαραίτητα αμινοξέα 

10.13 g 6.08 g 
     
υδατάνθρακες 4.9 g 2.9 g 
  εκτωνοποιωνσακχαρα 
(φρουκτόζη) 

4.9 g 2.9 g 

 
λίπη 

<0.5 g <0.5 g 
  

κορεσμένα λιπαράοξέ

<0.1 g <0.1 g 

 

ίνες 

0 g 0 g 
     

μέταλλα
400 mg 240 mg 

 νάτριο 160 mg 96 mg  
κ'αλιο 

20 mg 12 mg 
ασβέστιο 15 mg 9 mg 
μαγνήσιο 3 mg 1.8 mg 
φώσφορος 2.6 mg 1.6 mg 
 

BE: 0.4/ 60ml 
οσμωτικότητα: 114 mOsmol/ L αναλογία φωσφλορου πρωτεΐνης: 
0.08 πιθανό νεφρικό φορτίο 118 mmol/ 60ml 

 συστατικά 
Νερό  , πεπτίδια κολλαγόνου (βόεια  ), περιέχει επιτρεπόμενους ρυθμιστές 
οξύτητας (κιτρικό οξύ  ) ως τροφή υπό συνθήκες  , φρουκτόζη  ,
L-τρυπτοφάνη  , περιέχει επιτρεπόμενα συντηρητικά (σορβικό κάλιο  ,
βενζοϊκό νάτριο νάτριο  ), γεύση και σουκραλόζη. 

 
 
 

 
Τι είναι το Renapro® Shot? 
 

Renapro® Shot contains collagen peptides. 
Το  Renapro®  Shot περιέχει πεπτίδια κολλαγόνου  .

Το κολλαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο ανθρώπινο σώμα  . Ένα 
βασικό συστατικό όλων των συνδετικών ιστών  , παρέχει την υποδομή 
του μυοσκελετικού συστήματος και είναι το κύριο δομικό στοιχείο του 
δέρματος.Τα πεπτίδια κολλαγόνου είναι μια υδρολυμένη μορφή 
κολλαγόνου  . Τα πεπτίδια κολλαγόνου  Renapro®  Shot είναι μοναδικά  ,
υψηλής καθαρότητας βιοδραστικά πεπτίδια κολλαγόνου  .
Κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας μια ήπια ενζυματική διαδικασία  ,
επιτρέποντας έναν ακριβή βαθμό υδρόλυσης και βέλτιστο μοριακό 
βάρος μόνο  2.000  Dalten για να εξασφαλιστεί ανώτερη απόδοση και 
ευκολία χρήσης.Τα πεπτίδια του κολλαγόνου  Renapro®  Shot είναι 
εξαιρετικά εύπεπτα  . Μετά την απορρόφηση των πεπτιδίων κολλαγόνου 
από τα εντεροκύτταρα  , το ανθρώπινο σώμα μπορεί εύκολα να μεταφέρει 
τα κολλαγόνα σε πρωτεΐνες  . Μελέτες έχουν δείξει ότι πάνω από το  90%
των υδρολυμάτων αφομοιώνονται και διατίθενται σε συνδετικούς ιστούς 
μέσα σε λίγες ώρες από την κατάποση  . Αυτή η ταχεία διαθεσιμότητα 
διασφαλίζει την αποτελεσματική παροχή βασικών πεπτιδίων και 
αμινοξέων στο 

 
 

 
 

 

 
 

σώμα 

 αμινοξέα του Renapro®

 
Shot 

 

Amino acids  
in % of protein 

Renapro® 
Shot 

Whey 
protein 

Soya 
protein 

αλανίνη 8 4 4 
αργινίνη 8 2 8 
γλουταμικό οξύ 
οξύ 

11 13 19 
γλυκίνη 20 1.5 4 
υδροξυ-προλίνη 12 0 0 
προλίνη 13 4 5 

 
 πλεονεκτήματα του Renapro®

 
Shot 
 έναντι της συμβατικήςwhey protein 

 έτοιμο προς κατανάλωση 
 συμμορφώνεται με τις καθημερινές πρόσθετες απαιτήσεις 

πρωτεΐνης των αιμοκαθαιρόμενων  

 Χωρίς αλλεργίες (δυσανεξία στη λακτόζη ή αλλεργία στις 
πρωτεΐνες γάλακτος) 
 Αυξημένη πέψη και απορρόφηση από τα κύτταρα του εντερικού 
βλενογόννου λόγω των μικρών πεπτιδίων κολλαγόνου 2.000 
Dalton. Η αυξημένη 

πρωτεινική απορρόφηση μειώνει την θνησιμότητα των ασθενών σε 
αιμοκάθαρση. 

  

 
βελτιωμένη περιεκτικότητα σε αμινοξέα 

 κατάλληλο και για διαβητικούς 

 
 

χαρακτηριστικά

έτοιμο προς χρήση

αλλεργικοί στο αγελαδινό γάλα
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Σημαντική σημείωση 
Το  Renapro®  Shot δεν είναι πλήρης τροφή και δεν είναι κατάλληλο για 
χρήση ως μοναδική πηγή διατροφής  .
Να χρησιμοποιείται μόνο υπό ιατρική παρακολούθηση

  
 

.  
 

Renapro® Shot  δεν περιέχει 
Χοληστερόλη  , γαλακτόζη  , γλουτένη  , γάλα  , λακτόζη  , πουρίνη  ,
σακχαρόζη  , χρώμιο και τεχνητά χρώματα. 
 

Αλλεργίες 
Το  Renapro®  Shot δεν περιέχει κοινά αλλεργιογόνα που να αντιστοιχεί 
στον Κανονισμό (ΕΕ  ) αριθ  . 1169/2011

  

  

Χρήση ως 
Τροφή για ειδικούς ιατρικ  ούς σκοπ  ούς(FSMP).
Για τη διατροφική διαχείριση ασθενών που  χάνουν πρωτεΐνες με 
καταβολισμό  , καχεξία  , υπερφωσφαταιμία και  / ή ανάγκη για 
αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης που αντιστοιχεί στον κανονισμό 
(ΕΕ  ) αριθ  .  609/2013. Food for Special Medical Purpose (FSMP).

 
 
 

 

  

 
DΔοσολογία 
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον ιατρό  :

Υγιείς άνθρωποι  (DGE):  0,8  g πρωτεΐνες  /  kgBW  /

Ασθενείς με αιμοκάθαρση  (KDIGO  /  ISRNM):  1,2-1,3  g
πρωτεΐνες  /  kgBW  /

  Ασθενείς με ήπαρ  (ESPEN):  1,2-1,5  g πρωτεΐνες  /  kgBW  /

Εντατική φροντίδα  (ASPEN):  1,2-2,0  g πρωτεΐνες  /  kgBW  /

Ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα  (ESPEN):  1,5-2  g πρωτεΐνες  /
 kgBW  /

Παιδιά  (NICE;  Bechard):  1,5  g πρωτεΐνες  /  kgBW  /

Έλκος πίεσης  (EPUAP):  1,5  g πρωτεΐνες  /  kgBW  /

Ογκολογία  (S3-Leitlinie):  1,2-1,5  g πρωτεΐνες  /  kgBW  /

 Bariatiric  Surgery  (Moize):  80  g πρωτεϊνών καθορίζουν /f not 
otherwise prescribed by the physician: 

Υγιής ενήλικες (DGE): 0.8 g proteins/ kgBW

        
                

 

 

Δοσολογία στα παιδιά 
όπως συνταγογραφείται από γιατρό  - ανάλογα με τις 
διατροφικές συνθήκες (πρωτεϊνικές απαιτήσεις)

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Εφαρμογή 
 

 
Ετοιμο προσ χρήση-ανακινήστε πριν την κατανάλωση  
Αποθήκευση 
αποθηκεύστε σε θερμ δωματίου(25° C) αποφύγετε την ζεστη & υγρασία. 
¨οταν ανοιχθεί διατηρείται στο ψυγείο για 3 ημέρες. 
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