
Ultrasoon bad (Weinberger) 50 €

OVERZICHT BESCHIKBARE PRODUCTEN 
VOEDING EN MEDISCH MATERIAAL
Dit overzicht bevat de prijslijsten van februari 2023. De meest actuele prijslijsten kan je op onze website 
raadplegen via http://www.muco.be/nl/voeding en http://www.muco.be/nl/medischmateriaal. 

MEDISCH MATERIAAL
Hieronder vind je een overzicht van het meest bestelde medisch materiaal. Wil je een product bestellen dat niet op deze lijst staat, 
neem dan gerust contact met ons op. Jouw bestelling geef je door per e-mail (isa@muco.be) of telefoon (02/613 27 10). 
Bij verzending rekenen we portkosten aan.

Neuskannetje voor neusspoeling 9 €

Groene flutter (Gelomuc) 32 €

Witte flutter 60 €

Blauwe fixatieband voor kinesitherapie (5 x 100 cm) 14 €

Blauwe fixatieband voor kinesitherapie (5 x 250 cm) 36,5 €

2 Witte fixatiebanden voor kinesitherapie (7,5 x 60 cm) 13 €

Witte fixatieband voor kinesitherapie (15 x 120 cm) 16,5 €

Bodyball voor kinesitherapie (55 cm) 22,5 €

Bodyball voor kinesitherapie (85 cm) 41,5 €

Ovale bal “Physioroll” (55 x 90 cm) 52,5 €

Ovale bal “Physioroll” (70 x 115 cm) 70 €

Nierbekkens (voor 300) 51,5 €

Aerobika o Pep 50 €

Physiomer zakjes voor neusspoeling (30/doosje) 10 €

Physiomer (neuskannetje) 15 €

Pari-aerosoltoestel

Pep-masker

Onderdelen PEP-masker Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag



VOEDING
Hieronder vind je een overzicht van de meest bestelde voedingsproducten. Wil je een product bestellen dat niet op deze lijst staat, neem dan 
gerust contact met ons op. Jouw bestelling geef je door per e-mail (christelle@muco.be) of telefoon (02/613 27 18). We leveren deze  
gratis aan huis. De betaling voer je uit op basis van de factuur die je van ons ontvangt: betaal dus nooit rechtstreeks aan de leverancier.

Resource Junior vanille, chocolade, aardbei4 x 200ml1,5 5,43 €

Resource 2.0 vanille, chocolade-munt, aardbei, abrikoos, 
ananas-mango

4 x 200ml2 7,98 €

Resource 2.0 
Fibre

vanille, chocolade, aardbei, abrikoos, 
bosvruchten, ko�ie, neutraal

4 x 200ml2 8,37 €

Resource HP/HC vanille, chocolade, aardbei, karamel, perzik4 x 200ml1,3 6,84 €

Resource Dextrine 
Maltose

neutraal1 x 500g 5,29 €

NUTRICIA Fortimel Energy vanille, chocolade, aardbei, banaan4 x 200ml1,5 8,53 €

Fortimel Energy 
Multi Fibre

vanille, chocolade, aardbei4 x 200ml1,5 9,62 €

Fortimel Compact vanille, chocolade, aardbei, banaan,
mokka, neutraal

4 x 125ml2,4 10,94 €

Fortimel Compact 
Protein

vanille, aardbei, banaan, mokka,
perzik-mango, rode vruchten

4 x 125ml 11,48 €  

Nutrinidrink 
Multi Fibre 

vanille, chocolade, aardbei, banaan, neutraal1 x 200ml1,5 2,26 €

Nutrinidrink 
Smoothie

rode vruchten, zomerfruit1 x 200ml1,5 2,75 €

Fortimel Jucy  aardbei, appel, bosvruchten, sinaas4 x 200ml1,5 8,36 €

Renilon 7.5 abrikoos, karamel4 x 125ml 12,13 €

Fantomalt neutraal1 x 400g 5,80 €

Fresubin Energy 
Fibre

vanille, chocolade, aardbei, banaan, 
karamel, kers

4 x 200ml1,5 5,41 €

FIRMA PRODUCT BESCHIKBARE SMAKENPER KARTONKcal/ml PRIJSEXTRA INFO

FRESENIUS Fresubin Energy vanille, chocolade, aardbei, banaan, zwarte 
bessen, cappuccino, tropisch fruit, lemon, 
neutraal

4 x 200ml1,5 5,40 €

NESTLE Resource Energy 
Drink 

chocolade, aardbei-framboos,
banaan, ko�ie

4 x 200ml1,5 6,02 €

Fresubin 2 kcal vanille, karamel, abrikoos-perzik, 
bosvruchten, cappuccino, asperge, 
champignon, wortel-tomaat, neutraal

4 x 200ml2 7,74 €

Fresubin 2 kcal 
Fibre 

vanille, chocolade, abrikoos-perzik, 
cappuccino,  lemon

4 x 200ml2 7,74 €

Fresubin Jucy 
Drink

ananas, sinaas, zwarte bessen, 
appel, kers

4 x 200ml1,25 5,72 €

Fresubin DB 
Drink

vanille, cappuccino, bosvruchten, praliné, 
abrikoos-perzik

4 x 200ml1,5 7,55 €Voor 
diabetici

Frebini Energy aardbei, banaan4 x 200ml1,5 7,59 €Voor 
kinderen

Frebini Energy 
Fibre

vanille, chocolade4 x 200ml1,5 7,59 €

Calshake vanille, chocolade, aardbei, banaan1 x 7 zakjes2 18,17 €Poeder 
voor melk

Scandishake Mix vanille, chocolade, aardbei, neutraal1 x 6 zakjes2 20 €Poedermelk

Fortimel Extra vanille, chocolade, aardbei, abrikoos, 
bosvruchten, mokka

4 x 200ml2 10,99 €Eiwit & 
energie

Andere producten zijn beschikbaar, zowel wat betre� merken als wat betre� assortiment: op aanvraag (christelle@muco.be of 02/613 27 18)


