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Ibuvit D; kapsułki twist-off 400 j.m.30 kapsułek
 

Cena: 13,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka 400 j.m.

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: MEDANA PHARMA 

Pelplińska 19 

83-200 Starogard Gdański

ILOŚĆ: 30 kapsułek typu twist off

 

Suplement diety uzupełniający codzienną dietę w witaminę D dla niemowląt i dzieci.

 

ZASTOSOWANIE:

Witamina D dla niemowląt i dzieci od pierwszych dni życia. Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we
krwi. Witamina D pomaga również w utrzymaniu zdrowych zębów i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina
D jest syntetyzowana naturalnie w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych oraz w niewielkich ilościach dostarczana wraz z
mlekiem matki. Dodatkową ilość witaminy D w dawce dziennej 10 mcg, co odpowiada 400 j.m., należy podawać dziecku przez cały okres
karmienia piersią.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zalecane jest podawanie zawartości jednej kapsułki dziennie.

W celu otworzenia kapsułki należy przekręcić i oderwać końcówkę a następnie wycisnąć zawartość do wcześniej przygotowanej porcji
mleka matki lub bezpośrednio do buzi dziecka. Należy zachować ostrożność aby nie upuścić kapsułki do ust dziecka oraz delikatnie
naciskać kapsułkę, by nie doprowadzić do gwałtownego rozprysku płynu.

Zawartość substancji w porcji dziennej

Sk?adnik 1 kapsu?ka

Witamina D 10 mcg czyli 400 j.m. (200% RWS*)

* RWS - referencyjna warto?? spo?ycia

SKŁAD:

oleje roślinne (kokosowy i palmowy), witamina D (cholekalcyferol - witamina D3).

Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol.

Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

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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