BESTELLINGEN VOEDING EN MATERIAAL
Geef je bestelling (min. 3 kartons voor gratis levering en 4 kartons voor Procal) door aan Christelle, via email:
christelle@muco.be of per tel 02/6132718. De bestellingen worden thuis bezorgd. Betaal niet vooraf aan ons, betaal
ook nooit aan de leverancier, maar wacht op de factuur die je van onze vereniging krijgt. Van alle onderstaande
firma’s kan je alle producten (voor bij- en sondevoeding) bestellen, ook wat niet in deze lijst staat.
Alle drankjes = 200 ml, tenzij anders vermeld
FIRMAS
PRODUCT
FRESENIUS
Fresubin Energy
200ml
Fresubin Energy Vezels
Fresubin 2 kcal
Vezels Fresubin 2 kcal Fibre
Fruitdrank Fresubin Jucy Drink
Voor kinderen Frebini Energy
Frebini Energy Fibre
Poeder voor Calshake
melk
NESTLE
Resource Energy Drink
Vroeger
Clinutren
Resource Junior
Resource 2.0
Resource 2.0 Fibre
Resource HP HC
Resource Fruit

NUTRICIA

Alfare
Caloreen
Nutridrink
Nutridrink Multi Fibre
Fortimel Compact

Eiwit+energie Fortimel Extra
Vroeger Fortini Nutrini drink Multi Fibre
Vroeger Ensini Fortimel Jucy
Fortimel
Scandishake
Renilon 4.0
VITAFLO
Procal Singles

Kcal/ml
1,5

PER KARTON
24 brikjes

1,5
2

24 brikjes
24 brikjes

2

24 brikjes

1,25
1,5
1,5
2

24 brikjes
24 brikjes
24 brikjes
6 x 7 zakjes

1,5

24 flesjes

aardbei, abrikoos, banaan,
choco, koffie, vanille

€40

1,5
2
2

24 flesjes
24 flesjes
24 flesjes

€39
€56
€59

1,3
1,25

24 flesjes
24 flesjes

1,5
1,5
2,4

6 x 400 g
6 x 500 g
24 flesjes
24 flesjes
24 x 125ml

aardbei, choco, vanille
aardbei, abrikoos, vanille
aardbei, abrikoos, bosvruchten,
koffie, neutraal, vanille
aardbei, choco, karamel, perzik, vanille
appel, framboos-zwarte bes,
peer-kers, sinaas
/
neutraal
aardbei, banaan, choco, vanille
aardbei, choco, vanille
aardbei, banaan, choco,mokka, vanille

1,5

24 flesjes

€53

1,5
1,5
1
2

24 flesjes
24 flesjes
24 flesjes
8 x 6 zakjes
30X125ml
60x30ml

aardbei, abrikoos, bosvruchten, choco,
koffie, vanille
aardbei, choco, vanille
appel, aardbei, bosvruchten, sinaas
aardbei, bosvruchten, choco, vanille
aardbei, choco, neutraal, vanille
abrikoos, karamel
neutraal (melk-achtig), aardbei

3,3

SMAAK
aardbei, cassis, cappucino, tropisch fruit,
vanille
aardbei, choco, karamel, vanille
abrikoos-perzik, bosvruchten,
cappuccino, vanille
abrikoos-perzik, cappucino, choco,
citroen-yoghurt, vanille
ananas, sinaas, zwarte bessen
aardbei, banaan
choco
aardbei, banaan, choco, vanille

PRIJZEN MEDISCH MATERIAAL (te bestellen bij Isa@muco.be)









Neuskannetje voor neusspoeling
Flutter
Fixatiebanden - kinesitherapie
Bobathbal voor kinesitherapie
Pep-masker
Nierbekkens: voor 100
Pari: aërosoltoestellen en onderdelen

€ 9
€ 35
Voor verzendingen wordt
€ 20/30
de reële post-prijs aangerekend
€ 22/27
€ 121 (prijs opgeslagen!)
€ 17
op vraag

2014
€33
€34
€ 47
€ 47
€34
€38
€38
€108

€45
€32
€83
€31
€47
€48
€52

€43
€38
€36
€120
€70
€38

