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D-Vitum 400 j.m., witamina D dla noworodków, niemowląt i
dzieci, krople doustne, 6 ml
 

Cena: 14,40 pln

Opis słownikowy

Dawka 400 j.m.

Opakowanie 6 ml

Postać aer.doustny

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

D-Vitum 400 j.m., witamina D dla noworodków, niemowląt i dzieci, aerozol 6 ml

Witamina D jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Ponadto pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów
oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Witamina D pomaga też w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu, w
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, a także w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zastosowanie
Dla noworodków, niemowląt i dzieci w celu uzupełniania diety w witaminę D3.

Zalecane spożycie
Noworodki, niemowlęta i dzieci - 2 krople dziennie bezpośrednio do ust lub do pokarmu.

Składniki
Olej słonecznikowy rafinowany, olej MTC (trójglicerydy o średniej długości łańcucha), cholekalcyferol (witamina D3), przeciwutleniacz:
mieszanina tokoferoli.

100ml zawiera:

wartość energetyczna (energia) 3397,1kJ/826kcal
tłuszcz 92g w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 11g, węglowodany 0g w tym: cukry 0g, białko 0, sól 0g, witamina D3 13676µg
(273520%*).

1 porcja (2 krople) zawiera:

witamina D3 10µg (200%*).
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*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.
Ważne wskazówki

Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem.
Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Preparat przeznaczony jest dla niemowląt karmionych piersią i dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przechowywać w temp. pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie zamrażać. Chronić przed światłem.
Preparat należy zużyć w ciągu miesiąca od otwarcia buteleczki.

Zawartość netto
6ml

Producent

Oleofarm Sp. z o.o.,
ul. Mokronoska 8,
52-407 Wrocław.
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