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Næringardrykkir Nutricia eru  
fáanlegir í flestum apótekum.

Pöntunarþjónusta Parlogis
Mánudaga - fimmtudaga frá kl. 08:00-16:00
Föstudaga frá kl. 08:00-15:00
Netfang: pantanir@parlogis.is 
Sími: 590 0210

Ráðgjöf vegna næringardrykkja
Harpa Hrund Hinriksdóttir, næringarfræðingur 
Nanna Bryndís Snorradóttir, hjúkrunarfræðingur 
Netfang: nutricia@icepharma.is

Athugið:
•   Nutridrink næringardrykki skal geyma við  

5-25°C og geymast í 24klst. í kæli eftir  
að flaskan hefur verið opnuð.

•   Flestir kjósa að drekka næringardrykkina kalda 
en einnig er hægt að hita þá (mega ekki sjóða) 
eða frysta og borða sem ís.

•   Ekki er hægt að skila næringarvörum eftir að þær 
hafa verið afhentar af lager Parlogis.

•   Skilagjald fæst fyrir flöskurnar hjá  
Endurvinnslunni.

Næringardrykkir 

Fortini Creamy Fruit

kkal
150

prótein

3,5 g

Næringarinnihald 
í einni dós (100g)

trefjar

1,9 g

Sölueining 4x100g

Fortini Creamy Fruit (100g) er orkuríkur búðingur  
(1,5kkal/g) fyrir börn frá 1 árs aldri. Inniheldur ávexti 
og ber. Inniheldur trefjar, lífsnauðsynleg vítamín og 
steinefni. Glútenlaus. Búðingurinn bragðast best 
kaldur.

Bragðtegundir: 
 Sumarávextir 800585292
 Berja 800585291

Jú
lí  

20
20



Fortini Multi Fibre (200ml) er orkuríkur næringardrykkur 
(1,5kkal/ml) með mjólkurkenndri áferð fyrir börn frá 1 
árs aldri. Inniheldur trefjar, lífsnauðsynleg vítamín og 
steinefni. Glútenlaus og mjólkursykursnauður.

Bragðtegundir og vörunúmer:
 Bragðlaus 8000591308
 Kakó 800591309
 Jarðarberja 800591322

Fortini Smoothie Multi Fibre

kkal
300

prótein

6,8 g

Næringarinnihald 
í einni flösku (200ml)

trefjar

2,8 g

Sölueining 4x200ml

Fortini Multi Fibre

kkal
300

prótein

6,8 g

Næringarinnihald 
í einni flösku (200ml)

trefjar

3 g

Sölueining 4x200ml

Fortini Multi Fibre Fortini Smoothie Multi FibreFortini Compact Multi Fibre

Fortini Smoothie (200ml) er orkuríkur næringardrykkur 
(1,5kkal/ml) fyrir börn frá 1 árs aldri. Drykkurinn er 
trefjaríkur, inniheldur m.a. ávexti og grænmeti auk 
lífsnauðsynlegra vítamína og steinefna. Glútenlaus og 
mjólkursykursnauður. Gott að frysta og borða eins og 
ís. 
Ekki æskilegt að gefa börnum undir 3ja ára aldri 
meira en þrjár flöskur á dag vegna trefja- og 
zinkinnihalds. 

Bragðtegundir og vörunúmer:
 Sumarávextir 80864654
 Berja 80869950

Fortini Compact Multi Fibre (125ml) er orkuþéttur 
næringardrykkur (2,4kkal/ml) með mjólkurkenndri áferð 
fyrir börn frá 1 árs aldri. Drykkurinn inniheldur minna magn 
en jafnmikla orku og hefðbundinn næringardrykkur  
(200ml) og hentar því vel ef matarlyst er lítil.  
Inniheldur trefjar, lífsnauðsynleg vítamín og steinefni. 
Glútenlaus og mjólkursykursnauður.

Bragðtegundir: 
 Bragðlaus 80649967 

Fortini Compact Multi Fibre

kkal
300

prótein

7,1 g

Næringarinnihald 
í einni flösku (125ml)

trefjar

3 g

Sölueining 4x125ml


