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D-Vitum Witamina D dla niemowląt krople 6ml
 

Cena: 14,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 6 ml

Postać krople

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego.

PRODUCENT: Oleofarm Sp. z o.o.

ul. Mokronoska 8

52-407 Wrocław

ILOŚĆ: 6 ml.

 

Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego.

Witamina D dla niemowląt w kroplach.

 

ZASTOSOWANIE:

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Bierze udział w procesie wchłaniania wapnia i fosforu. Jej niedobór może
prowadzić do krzywicy – nieprawidłowego formowania się kości i zębów. Karmienie piersią jest najlepszą formą żywienia dziecka w
pierwszych miesiącach po urodzeniu. Jednak ilość witaminy D zawarta w pokarmie kobiecym może być niewystarczająca. Dodatkowo w
okresie jesienno-zimowym z powodu mniejszego nasłonecznienia synteza witaminy D w skórze dziecka jest ograniczona. Z tych
powodów zaleca się uzupełnianie niedoborów witaminy D w codziennej diecie dziecka.
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Suplementacja witaminą D zalecana jest od pierwszych dni życia, niezależnie od sposobu żywienia noworodka (pierś/mleko
modyfikowane). W okresie od urodzenia do 6 miesiąca życia zalecana jest suplementacja witaminą D w dawce 400 j.m./dobę. W okresie
od 6 do 12 miesiąca życia zalecana jest suplementacja witaminą D w dawce 400-600 j.m./dobę, zależnie od podaży witaminy D w diecie.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem.

Zaleca się stosować 2 krople dziennie bezpośrednio doustnie lub do ściągniętego pokarmu matki.

Warto?? od?ywcza 100 ml 1 porcja
(2 krople)

Energia 3496,1 kJ
(850,4 kcal)

2,33 kJ
(0,57 kcal)

Bia?ko 0 g 0 g
W?glowodany, w tym: 0 g 0 g
cukry 0 g 0 g
T?uszcze, w tym: 94,49 g 63 mg
kwasy t?.nasycone 94,49 g 63 mg
B?onnik 0 g 0 g
Sód 0 g 0 g
Witamina D3 15 mg (3000%)* 10 mcg (400 j.m )

* % referencyjnej warto?ci spo?ycia

SKŁAD:

Olej MCT (trójglicerydy o średniej długości łańcucha, cholekalcyferol (witamina D3), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Preparat należy zużyć w ciągu miesiąca od otwarcia buteleczki.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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