
 
 

FOOD FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSES  
FontActiv

®
diaBest   

 
Composition 
Maltodextrin, whey protein, rapeseed oil, isomaltulose, solube fiber (resistant dextrin, 
fructooligosaccharide), minerals (potassium citrate, potassium phosphate, sodium phosphate, 
calcium hydroxide, sodium citrate, calcium chloride, calcium citrate, potassium chloride, magnesium 
citrate, calcium cacbonate, magnesium hydroxide, iron sunfate, zinc sunfate, manganese sulfate, 
copper sunfate, chromium chloride, calcium molibdate, sodium selenite, potassium Iodide), calcium 
caseinate, flavors, inositol, choline chloride, imulsifier: soy lecithin, vitamin (C, E, niacine, calcium 
pantothenate, B6, Bl, B2, A, folic acid, biotin, K, D, B12),sweeteners (acesulfame K, sucralose), 
taurine, carnitine, antioxidants (tocopherol rich extract, ascorbyl palmitate). 
 
Uses: 
FontActiv

®
diaBest is a complete food for special medical purposes in powder with  a low glycemic 

index (GI = 37), suitable nutritional supplements for people with diabetes, pre-diabetes,  dyslipidemia, 
overweight, high blood pressure. FontActiv

®
diaBest is rich in a mix of a fiber blend (FOS and resistant 

dextrin) and a slow energy release isomaltulose. FontActiv
®
diaBest is high in Chromium, Magnesium 

and Biotin which importantly  contribute to the maintenance of normal blood levels. Its protein source  
is 90% of whey protein that  is easily digest and absorb  to contribute to the maitenance of muscle 
mass. FontActiv

®
diaBest provides heart-healthy like MUFA, PUFA and ALA (α-linolenic acid)  which 

contribute to the maintenance of normail blood  cholesterol level. FontActiv
®
diaBest is rich in Vitamin 

C, providing 28 vitamins and minerals which contribute to the normal function of the immune system 
 
Users 
The product is used for adult patients with with type 1 or type 2 diabetes and children above 3 years 
old with type 1 diabetes. Women with gestational diabetes.People with metabolic syndrome such as 
dyslipidemia, high blood pressure, overweight. People with chronic kidney disease. 
 
Dosage and instruction for use 
Tin can:  
Fill a large glass with 200ml of water and add 4 level spoonfuls of powder (52g). Stir vigorously until 
the powder is completely dissolved  
Use 1-2 glasses daily. Or as directed by a doctor or dietitian. 
Sachet:  
To prepare a drink, add the content of 1 sachet (30g)  into 100ml of water. Stir vigorously until the 
powder is completely dissolved 
No approved therapeutic claims. 
 
Presentations  
Tin can 800g & 400g 
Sachet  30g 
 
Self-life &  storage conditions  
- 36 months from manufacturing date. 
- Store in a cool & dry place 
 
Manufacturred by:  
Laboratorires Grand Fontaine S.L., 
Calle de Valencia 287  
08009 Barcelona, Spain 
 

 
 



THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT  
FontActiv

®
diaBest  

 
Thành phần cấu tạo: 

Maltodextrin, đạm whey, dầu cải, isomaltulose, chất xơ hòa tan (resistant dextrin, 
fructooligosaccharid), khoáng chất (kali citrat, kali photphat, natri photphat, calci hydroxit, 
natri citrat, calci clorid, calci citrat, kali clorid, magnesi citrat, calci cacbonat, magnesi 
hydroxit, sắt sunfat, kẽm sunfat, mangan sulfat, đồng sunfat, crom clorid, natri molibdat, 
natri selenit, kali Iodua), calci caseinat, chất tạo hương vị, inositol, choline clorid, chất nhũ 
hóa: lecithin từ đậu nành, vitamin (C, E, niacin, calci pantothenat, B6, Bl, B2, A, axit folic, 
biotin, K, D, B12), chất tạo ngọt (acesulfame K, sucralose), taurin, carnitin, chất chống oxy 
hóa (bao gồm chiết xuất giàu vitamin E, ascorbyl palmitate). 
 
Công dụng: 

FontActiv® diaBest là Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt dạng bột đầy đủ chất dinh 
dưỡng có chỉ số đường huyết thấp (GI=37) thích hợp để bổ sung dinh dưỡng cho người đái 
tháo đường, tiền đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân, cao huyết áp. FontActiv® 
diaBest giàu chất xơ hỗn hợp (FOS và resistant dextrin) và hệ đường bột chứa isomaltulose 
giải phóng chậm. FontActiv® diaBest giàu Crom, Magnesi và Biotin góp phần quan trọng 
giúp duy trì đường huyết ổn định. FontActiv® diaBest giàu đạm Whey dễ tiêu hóa và hấp thu 
giúp duy trì và cải thiện khối cơ. FontActiv® diaBest cung cấp chất béo có lợi cho tim mạch 
gồm MUFA, PUFA và ALA (axit α-linolenic), giúp ổn định cholesterol. FontActiv® diaBest 
giàu Vitamin C, bổ sung 28 vitamin và khoáng chất  giúp tăng cường chức năng hệ miễn 
dịch. 
 
Đối tượng sử dụng 
Sản phẩm dinh dưỡng này dùng cho người lớn đái tháo đường tuýp 1 hoặc tuýp 2, đái tháo đường 
thai kỳ, trẻ em 3 tuổi đái tháo đường tuýp 1. Người mắc hội chứng chuyển hóa như: rối loạn mỡ 
máu, cao huyết áp, thừa cân. Người mắc bệnh thận mãn tính. 
 
Liều lượng và hướng dẫn sử dụng 
Hộp thiếc:  
Dùng 1-2 ly mỗi ngày. Hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. 
Để pha 1 ly 240ml, cho 200ml nước chín để nguội vào ly và cho 4 muỗng gạt (52g) vào khuấy đều 
đến khi tan hết. 
Gói màng nhôm: 
Để pha 1 ly 125ml, cho 100ml nước chín để nguội vào ly và cho 01 gói (30g) vào khuấy đều đến khi 
tan hết. 
Thực phẩm này không phải là thuốc,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
 
Trình bày 
Hộp thiếc 800g & 400g 
Gói màng nhôm 30g 
 
Hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản  
- 36 tháng kể từ ngày sản xuất  
- Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát 

 
Nhà sản xuất:  
Laboratorires Grand Fontaine S.L., 
Calle de Valencia 287  
08009 Barcelona, Spain 
Xuất xứ: Tây Ban Nha 

 


