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D-Vitum 800 j.m. dla niemowląt 36kaps twist-off
 

Cena: 8,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 36 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

D-Vitum, witamina D dla noworodków urodzonych przedwcześnie i dzieci od 1. roku życia 800j.m., 36 kapsułek twist-off

D-Vitum to suplement diety marki Oleofarm dla noworodków urodzonych przedwcześnie i dzieci od 1. roku życia. Zawarta w produkcie
witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu, w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we
krwi. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Ponadto, pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i bierze udział w procesie podziału komórek.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w witaminę D.

Zalecane spożycie: noworodki urodzone przedwcześnie - 1 kapsułka twist-off dziennie do momentu uzyskania wieku skorygowanego 40
tygodni. Dzieci od 1. roku życia - 1 kapsułka twist-off dziennie. Należy przekręcić i oderwać końcówkę kapsułki, a następnie wycisnąć
zawartość do ust dziecka lub do pokarmu. Zachować ostrożność, aby dziecko nie połknęło kapsułki. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składniki: olej słonecznikowy rafinowany, olej MCT (trójglicerydy o średniej długości łańcucha), cholekalcyferol (witamina D3), składniki
otoczki: żelatyna, substancje utrzymująca wilgoć: glicerol.

1 kapsułka zawiera: witamina D3 20µg 800j.m. (400%)*.

*RWS — Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/d-vitum-800-j-m-dla-niemowlat-36kaps-twist-off.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

miejscu.
Chronić przed światłem.

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