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D-Vitum witamina D dla niemowląt 400 j.m aerozol 6 ml
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 6 ml

Postać Aerozole

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej MCT (trójglicerydy o średniej długości łańcucha), cholekalcyferol (witamina D3), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Dzienna porcja (1 naciśnięcie pompki) zawiera: 

10 µg (400 j.m.) (200% RWS) witaminy D3

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 6 ml

Charakterystyka
Preparat polecany jest dla noworodków, niemowląt i dzieci w celu uzupełniania diety w witaminę D3.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Noworodki, niemowlęta i dzieci - 1 naciśnięcie pompki dozującej jeden raz dziennie bezpośrednio do ust lub do pokarmu.
Sposób spożycia: 
Na buteleczkę z preparatem należy zamontować pompkę dozującą dołączoną do opakowania. Przed każdym użyciem należy ściągnąć
zatyczkę osłaniającą pompkę dozującą. Pompka pozwala na precyzyjne odmierzenie właściwej do spożycia porcji produktu. Przed
pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę dozownika w celu jego napełnienia, aż do pojawienia się pierwszej pełnej dozy.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed światłem. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy zużyć w ciągu trzech miesięcy od otwarcia buteleczki.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

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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