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

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

 

 

Vita k x 30 kaps (witamina k dla niemowląt karmionych
piersią)
 

Cena: 43,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent DICOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Zawartość w 1 kapsułce:
Wartość energetyczna 9,15 kJ (2,23 kcal)
Białko 0 g
Węglowodany 0 g
Tłuszcz całkowity 0,25 g
Olej MCT 0,25 g
Witamina K 25 &micro;g

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Witamina K jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka. Jest odpowiedzialna za prawidłową krzepliwość krwi, prawidłowy
metabolizm wapnia, ma też właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze.
Na możliwość niedoboru narażone są niemowlęta karmione piersią, ponieważ w ich jelicie grubym znajdują się bifidobakterie, które nie
produkują witaminy K, a pokarm matki zawiera zbyt małe ilości tego składnika. Dlatego też podawanie witaminy K w tym okresie jest tak
ważne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek &quot;twist-off&quot;. Należy przekręcić i oderwać końcówkę kapsułki, a następnie wycisnąć
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zawartość do ust dziecka lub ściągniętego pokarmu matki. Zachować ostrożność, aby dziecko nie połknęło kapsułki. Preparat należy
podawać do ukończenia 3 miesiąca życia dziecka. 1 opakowanie wystarcza na miesiąc stosowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
DICOFARM POLSKA SP Z O.O.
ul. Chmielna 85/87
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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