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InnovitumB krople 4 ml
 

Cena: 30,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 ml

Postać krople

Producent SMART PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: SMART PHARMA

ILOŚĆ: 4 ml

 

OPIS:

InnovitumB to produkt postaci zawiesiny w oleju MCT zawierający witaminy wspomagające procesy krwiotwórcze - witaminę B6, B9
(kwas foliowy) i B12.

 

ZASTOSOWANIE:

Do postępowania dietetycznego w niedokrwistości z niedoboru żelaza. Witamina B6 jest niezbędna do powstania hemoglobiny, gdyż jest
m.in. odpowiedzialna za aktywowanie enzymu włączającego żelazo do hemu. Niedobór witaminy B6 może prowadzić do rozwoju
niedokrwistości syderoblastycznej. Witamina B9, znana lepiej jako kwas foliowy, bierze udział w procesach krwiotwórczych i podziałach
komórkowych. Niedobór witaminy B9 może prowadzić do rozwoju niedokrwistości megaloblastycznej. Witamina B12, zwana także
czerwoną witaminą, reguluje produkcję i dojrzewanie czerwonych krwinek. Niedobór witaminy B12 może prowadzić rozwoju
niedokrwistości megaloblastycznej.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dawkowanie i okres stosowania zależą od stanu klinicznego pacjenta, od jego zapotrzebowania na witaminy i powinny odbywać się
według zaleceń lekarza i pod jego nadzorem. W przypadku profilaktyki niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii) u niemowląt
przedwcześnie urodzonych zaleca się podawanie 1 kropli zawiesiny na 1kg masy ciała pacjenta/dobę.

 

SKŁAD:

Olej MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), substancja wypełniająca – mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy B9 (L-metylofolian wapnia), witamina B12 (cyjanokobalamina).

 

OSTRZEŻENIA:

Przed spożyciem, aby uzyskać jednorodną zawiesinę, produkt należy dobrze wymieszać. W tym celu należy energicznie wstrząsnąć
buteleczką.

Odmierzoną porcję można podać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuścić w zimnym lub ciepłym płynie (np. woda, mleko, sok
owocowy) lub innym półpłynnym pokarmie o temperaturze maksymalnie 25°C.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

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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