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Multivitamol 1+ syrop z żelazem 250 ml
 

Cena: 18,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny doustne

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Syrop z cukru inwertowanego; woda; witamina C; Witamina E; niacyna; regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, octany sodu, octan
potasu; witamina B5; mleczan żelaza; aromat pomarańczowy; witamina B2; witamina B6; witamina B1; witamina B12.

5 ml (miarka) zawiera:

Witamina B1 - 0,5 mg 100% RWS,
Witamina B2 - 0,8 mg 114 % RWS,
Witamina B3 - 9 mg NE – ekwiwalentu niacyny, α-TE ekwiwalentu alfa-tokoferolu 129% RWS,
Witamina B5 - 3 mg 110% RWS,
Witamina B6 - 0,7 mg 100% RWS,
Witamina C - 25 mg 56% RWS,
Witamina B12 - 0,7 mcg 88% RWS,
Żelazo - 1,5 mg 19% RWS,
Witamina E - 2 mg 40 % RWS.

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 250 ml
+ płyta CD dla dzieci

Charakterystyka
Multivitamol 1+ to syrop zawierający 8 witamin i żelazo niezbędne do utrzymania prawidłowego ich poziomu w organizmie, w stanach
zwiększonego zapotrzebowania, do stosowania u dzieci od 1 roku życia.
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syrop witaminowy z żelazem od 1 roku życia
pyszny pomarańczowy smak

Do postępowania dietetycznego:

w przypadku niedoborów witamin i żelaza
w okresach rekonwalescencji po przebytych chorobach
przy obniżonej odporności
w okresach intensywnego wzrastania
przy braku apetytu
profilaktycznie w okresie przeziębień

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej: dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia raz dziennie po 1 miarce (5 ml).

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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