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Biaron witamina D 400 j.m. x 90 kaps twist-off
 

Cena: 16,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Biaron® witamina D 400 j.m. to preparat do uzupełniania diety niemowląt, dzieci i dorosłych w witaminę D. Witamina D jest potrzebna do
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Witamina D wspomaga:

prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
prawidłowe funkcjonowanie mięśni,
utrzymanie zdrowych zębów i kości,
utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
prawidłowe wchłanianie/wykorzystanie wapnia i fosforu.

Cechy

witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i mięśni oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych
kości i zębów
witamina D pozyskiwana z lanoliny
kapsułki twist-off
Witamina D od pierwszych dni życia

Składniki
zawartość kapsułki: olej słonecznikowy, cholekalcyferol (witamina D), otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć -
glicerol

Wartości odżywcze Zawartość w 1 kapsułce Zawartość w 5 kapsułkach
Składnik odżywczy
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Zawartość w 1 kapsułce Zawartość w 5 kapsułkach
Witamina D 400 j.m. (10 μg) 200 % RWS* 2000 j.m. (50 μg) 1000 % RWS*
*RWS - referencyjna wartość spożycia

Stosowanie
Zalecane spożycie:
Noworodki urodzone ≤32. tygodnia ciąży - zawartość 2 kapsułek dziennie (800 j.m.) od pierwszych dni życia (jeżeli możliwe jest żywienie
enteralne, doustne), niezależnie czyli od sposobu karmienia*.
Noworodki urodzone w 33-36 tygodniu ciąży - zawartość 1 kapsułki dziennie (400 j.m.) od pierwszych dni życia, niezależnie od sposobu
karmienia*.
Noworodki donoszone i niemowlęta 0-12 m. ż. - zawartość 1 kapsułki dziennie (400 j.m.)
Dzieci 1-10 lat - zawartość 2 kapsułek dziennie (800 j.m.)
Młodzież w wieku 11-18 lat i dorośli - 2-5 kapsułek dziennie (800-2000 j.m.)

Sposób użycia:
Podawanie noworodkom i dzieciom do 10. lat: końcówkę kapsułki należy ścisnąć, przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć zawartość
kapsułki bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do pokarmu. Dzieci od 10. lat oraz osoby dorosłe mogą połknąć kapsułkę w całości
popijając wodą.

*Suplementację należy prowadzić pod kontrolą lekarza.
 U zdrowych dzieci i dorosłych przebywających na słońcu z odkrytymi przedramionami i podudziami przez co najmniej 15 minut w
godzinach od 10.00 do 15.00 bez kremów z filtrem w okresie od maja do września suplementacja nie jest konieczna, choć wciąż
zalecana i bezpieczna.
Rusińska et al.: Postępy Neonatologii 2018; 24(1):1-24.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15°-25°C, w oryginalnym kartoniku, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenie: Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia to podstawa prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Przed rozpoczęciem suplementacji witaminy D zalecane jest wykonanie badania określającego stężenie
25(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Producent
Phytopharm Klęka S.A.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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