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Witamina D, Apteo Dziecko, od pierwszych dni życia, 30
kapsułek twist-off
 

Cena: 7,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Właściwe zapotrzebowanie organizmu na witaminę D jest
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu. Witamina D wpływa korzystnie na wchłanianie wapnia i fosforu
zapewniając prawidłowy wzrost, rozwój i mineralizację kości oraz zębów. Wspomaga również prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Stosowanie witaminy D w odpowiednich dawkach jest rekomendowane już od pierwszych dni życia dla zapewnienia
niemowlęciu zdrowego rozwoju. Preparat Witamina D twist-off dostarcza witaminę D3 w niezbędnej ilości dzięki zastosowaniu
mikrodawek. Kapsułki typu twist off umożliwiają precyzyjne dawkowanie preparatu, są higieniczne i wygodne w użyciu.

Zastosowanie: do postępowania dietetycznego dla niemowląt karmionych piersią w profilaktyce krzywicy oraz w przypadku niedoboru
witaminy D; dla dzieci od pierwszych dni życia.

 Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 1 raz dziennie.

Sposób użycia: należy przekręcić i oderwać końcówkę kapsułki. Następnie wycisnąć zawartość kapsułki bezpośrednio do buzi dziecka
lub na łyżeczkę. Można podać wraz ze ściągniętym pokarmem matki. Podawać jedynie zawartość kapsułki. Pozostałą po opróżnieniu
otoczkę kapsułki należy wyrzucić.

Składniki: olej słonecznikowy rafinowany, żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna, cholekalcyferol #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䐀㌀⌡⍃倣℣.
1 kapsułka zawiera: - wartość energetyczna 3469kJ/830kcal; - białko 0,0g; węglowodany 0,0g; tłuszcz 99,96g; witamina D3 5560µg. 1
kapsułka zawiera: - wartość energetyczna 6,24kJ/1,49kcal; - białko 0,0g; węglowodany 0,0g; tłuszcz 0,18g; witamina D3 10µg = 400 j.m.
(200%)*. *RWS- Referencyjne Wartości Spożycia.

Ważne wskazówki: Preparat należy przechowywać w temperaturze 15-25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić
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przed światłem i wilgocią. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia. Preparat
nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Przyjmować tylko pod
nadzorem lekarza. Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania
pozajelitowego. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Może stanowić zagrożenie dla zdrowia,
jeżeli jest spożywany przez niemowlęta, u których nie stwierdzono zwiększone zapotrzebowania na witaminę D.
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