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Bioaron D 400 j.m. krople 10 ml
 

Cena: 20,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej MCT pochodzenia roślinnego (średniołańcuchowe trójglicerydy), cholekalcyferol pozyskiwany z lanoliny (witamina D).

Zawartość w 1 kropli:

Witamina D 400 j.m. (10 µg) (200% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
10 ml

Charakterystyka

Bioaron® witamina D 400 j.m. to preparat do uzupełniania diety niemowląt, dzieci i dorosłych w witaminę D.
Witamina D wspomaga:

prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci,
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
prawidłowe funkcjonowanie mięśni,
utrzymanie zdrowych zębów i kości.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu.

Stosowanie
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Noworodki urodzone przedwcześnie. Suplementację należy prowadzić pod kontrolą lekarza.
<32 tygodnia ciąży - 2 krople
Noworodki urodzone w 33-36 tygodniu ciąży - 1 kropla

Noworodki donoszone i niemowlęta 0-12 miesięcy - 1 kropla
Dzieci powyżej 1 roku życia - 2 krople dziennie w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie przez cały rok*
Dorośli 2 do 5 kropli dziennie w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie przez cały rok*

* - 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 jest
zalecana i bezpieczna.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym kartoniku, w miejscu suchym, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Producent
PhytoPharm Klęka SA
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polska

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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