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Juvit baby D3 krople doustne 10 ml z pompką
 

Cena: 11,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), cholekalcyferol – koncentrat olejowy (witamina D3), przeciwutleniacz – DL-
tokoferol.

1 naciśnięcie pompki dozującej zawiera:

Witamina D - 5 µg (200 j.m.) - 100% RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Juvit Baby D3 to suplement diety z witaminą D3 dla niemowląt i dzieci, który może być stosowany już od pierwszych dni życia
niezależnie od sposobu żywienia niemowląt (mleko matki lub mleko modyfikowane).

Juvit Baby D3 zawiera witaminę D3 dla dzieci, która:

pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, przyczynia się do prawidłowego rozwoju i mineralizacji kości
poprawia wykorzystanie wapnia i fosforu w organizmie, co przyczynia się do prawidłowego tworzenia kości
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Stosowanie
Od pierwszych dni życia do 6. miesiąca życia:

10 µg (400 j.m.) witaminy D3 – 2 naciśnięcia (do oporu) pompki 1 raz dziennie lub 1 naciśnięcie (do oporu) pompki dozującej 2
razy dziennie doustnie lub do pokarmu.
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Dzienna porcja produktu jest zgodna z rekomendowaną dla niemowląt dzienną dawką witaminy D3 wynoszącą 10 µg (400 j.m.).

Od 6. do 12. miesiąca życia:

10-15 µg(400-600 j.m.) witaminy D3 w zależności od jej podaży w diecie.

Opakowanie zaopatrzone jest w pompkę dozującą, która pozwala na odmierzenie właściwej porcji witaminy D3.
Z butelki należy odkręcić nakrętkę, usunąć pierścień zabezpieczający, a następnie nakręcić pompkę dozującą.
Witamina D3 dla dzieci, zawarta w suplemencie diety Juvit Baby D3, może być aplikowana bezpośrednio do buzi dziecka lub dodana do
pokarmu (mleka modyfikowanego lub mleka matki). Dodając witaminę D3 do butelki należy upewnić się, że dziecko wypiło całą porcję
mleka

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze nie wyższej niż
25oC. Chronić od światła. Po otwarciu butelki zużyć w ciągu 12 miesięcy.

Masa netto
Objętość netto: 10 ml

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
Ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 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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