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Bobik d (witamina d3) x 90 kapsułek twist-off
 

Cena: 25,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent A&D PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina D3 (cholekalcyferol) 400 j.m., oliwa z oliwek, żelatyna, stabilizator - glicerol

1 kapsułka zawiera: 
Wartość energetyczna 9kj/2kcal
Tłuszcz, w tym 0,2g

kw.tłuszczowe nasycone <0,1 g
kw. tłuszczowe jednonienasycone 0,2 g
kw.tłuszczowe wielonienasycone <0,1 g

Witamina D3 10μg*
(cholekalcyferol) (400j.m.)*
* - brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Opakowanie: 90 kapsułek otwieranych „twist-off”.
Masa netto: 20,81 g

Charakterystyka
Bobik D:

zapewnia odpowiednią podaż witaminy D3 u dzieci, szczególnie karmionych wyłącznie piersią
wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój układu kostnego dziecka dzięki zawartości witaminy D3

Polecany dla:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/bobik-d-witamina-d3-x-90-kapsulek-twist-off.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

noworodków karmionych piersią od pierwszej doby życia, przy karmieniu mlekiem modyfikowanym oraz karmieniu mieszanym
po konsultacji z lekarzem
dzieci w fazie intensywnego wzrostu
dzieci nie spożywających wystarczających ilości witaminy D3 w codziennej diecie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Niemowlęta do pierwszego roku życia - jednak kapsułka dzienne
Dzieci powyżej pierwszego roku życia - 2 kapsułki dziennie
Zawartość kapsułki wycisnąć na łyżeczkę lub bezpośrednio do ust dziecka.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
A&D Pharma Poland Sp.zo.o.
Al.Jerozolimskie 146 D
02-305 Warszawa

Ważne informacje
Produktów zawiera znikome ilości węglowodanów (w tym cukrów), białka i soli.

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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