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Apo D3 krople 10 ml
Cena: 14,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

10 ml

Postać

Krople

Producent

AUROVITAS

Rodzaj rejestracji

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
Wstęp
Krople Apo D3 to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który przeznaczony jest dla dzieci i niemowląt
od pierwszego dnia życia. Głównym składnikiem Apo D3 jest cholekalcyferol, czyli witamina D3, której zadaniem jest wspieranie
funkcjonowania systemu odpornościowego, a także utrzymanie zdrowych zębów oraz kości. Co ważne, krople Apo D3 pomagają w
absorpcji i metabolizmie fosforu oraz wapnia, a także w utrzymaniu odpowiedniego poziomu stężenia wapnia. Krople Apo D3 posiadają
wygodne opakowanie z dozownikiem oraz pompką, dzięki czemu zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo podczas aplikowania
preparatu najmłodszym dzieciom. Jedno opakowanie kropli Apo D3 o pojemności 10 ml wystarcza na 200 aplikacji.
Skład
Składniki: olej MCT, witamina D.
Dzienna porcja (1 naciśnięcie pompki dozującej) zawiera:
Witamina D (cholekalcyferol) – 10 µg (400 j.m.), co stanowi 200 % RWS (Referencyjna Wartość Spożycia)
Masa netto
Butelka ApoD3 krople zawiera 10 ml płynu, co odpowiada 100 aplikacjom po 400 j.m. witaminy D3
Charakterystyka
Krople Apo D3 to suplement diety, który zawiera witaminę D3, czyli cholekalcyferol. Substancja ta odpowiada za utrzymanie zdrowych
zębów i kości, wsparcie funkcjonowania układu odpornościowego i mięśni. Co więcej, witamina D3 bierze czynny udział w absorpcji i
metabolizmie fosforu i wapnia, a także przyczynia się do prawidłowego przebiegu procesu podziału komórek w organizmie. Z uwagi na
niedostateczną ilość promieniowania słonecznego w naszej szerokości geograficznej zaleca się suplementację witaminy D3, by
utrzymać jej prawidłowy poziom w organizmie.
Krople Apo D3 wskazane są do stosowania w celu uzupełnienia niedoborów witaminy D3 u dzieci i niemowląt od pierwszego dnia życia.
Należy pamiętać, że zbyt mała ilość witaminy D3 w organizmie dziecka może doprowadzić do rozwoju krzywicy, różnego rodzaju
zaburzeń mineralizacji tkanki kostnej, a także problemów z jamą ustną – mleczki u dzieci z niedoborem witaminy D3 mogą wyrzynać się
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popsute. Co ważne, witamina D3 wpływa korzystnie na pracę układu nerwowego dziecka oraz na jego słuch. Substancja ta przyczynia
się także do łagodzenia stanów zapalnych skóry, a także wspiera odporność organizmu dziecka.
Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania kropel Apo D3 w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Noworodki i niemowlęta do 1. roku życia: 1 naciśnięcie (do oporu) pompki dozującej dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza czy też
farmaceuty. Preparat podawany jest bezpośrednio do jamy ustnej.
Dzieci powyżej 1. roku życia: 1-2 naciśnięcia (do oporu) pompki dozującej dziennie lub według zaleceń lekarza. Preparat powinien być
podawany bezpośrednio do jamy ustnej.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji spożycia kropel Apo D3. Preparat ten nie może być stosowany jako zamiennik
zróżnicowanej diety. W celu utrzymania prawidłowego stanu zdrowia niezbędne jest stosowanie zbilansowanej diety oraz prowadzenie
zdrowego trybu życia. Przed pierwszym przyjęciem kropel Apo D3 zaleca się zapoznanie z dokładnymi informacjami podanymi na
opakowaniu lub w załączonej ulotce.
Przechowywanie
Krople Apo D3 należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Produkt powinien znajdować się w szczelnie
zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem. Po pierwszym użyciu krople Apo D3
należy zużyć przed upływem terminu ważności podanego na opakowaniu.
Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok.27
01-909 Warszawa
Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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