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Vita d aerozol 10 ml
 

Cena: 27,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Składniki
Olej roślinny, aromaty, witamina D3 (cholekalcyferol).

Zawartość w 1 dawce:
Witamina D3 10 µg (400 j.m.) (200% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych.

Masa netto
Objętość netto: 10 ml

Charakterystyka

Vita D jest preparatem witaminowym w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej. 1 aplikacja (naciśniecie pompki) zawiera
10 mikrogramów (400 j.m.) witaminy D.
Witamina D jest niezbędna do prawidłowego tworzenia się tkanki kostnej. Wspomaga wchłanianie się wapnia i fosforu z diety, w
zależności od potrzeb organizmu.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Opakowanie produktu wystarcza na 76 dni postępowania dietetycznego.

Preparat polecany do postępowania dietetycznego w profilaktyce niedoboru witaminy D.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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1 aplikacja (naciśnięcie pompki) na dobę.
Opakowanie zaopatrzone jest w pompkę dozującą, która pozwala na odmierzenie właściwej porcji do spożycia. 1 naciśniecie (do oporu)
pompki dozującej 1 raz dziennie bezpośrednio do buzi dziecka. Produkt przeznaczony do stosowania przez noworodki i niemowlęta od
pierwszych dni życia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie należy narażać produktu
na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych ani wilgoci.

Producent
Wyprodukowano dla:
Dicofarm S.p.A., Rzym, Włochy
w zakładzie:
Via Ariosto, 50-60, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Włochy

Dystrybutor:
Vitis Pharma Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

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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