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Vitaderol baby 0+ x 90 kaps "twist-off"
 

Cena: 27,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), składnik otoczki kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol,
przeciwutleniacz: D-alfa tokoferol, cholekalcyferol (witamina D3).

1 kapsułka zawiera:
Witamina D3 10 mcg (400 j.m.) 100% RWS
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera: 90 kapsułek po 582 mg
Masa netto: 52,4 g

Charakterystyka

Do postępowania dietetycznego w celu profilaktyki krzywicy oraz w przypadku niedoboru witaminy D.
VitaDerol® Baby dostarcza optymalną dla niemowląt i dzieci dzienną porcję witaminy D.
Witamina D zwana słoneczną witaminą ma wielokierunkowy, korzystny wpływ na zdrowie. Zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój
układu kostnego, zapobiega krzywicy oraz wzmacnia naturalną odporność dziecka.
VitaDerol® Baby zawiera olej MCT, który zapewnia dobrą tolerancję preparatu.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka VitaDerol® Baby dziennie.
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Sposób użycia: końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć zawartość na łyżeczkę lub dodać do niewielkiej
ilości ściągniętego pokarmu matki. Można również wycisnąć zawartość kapsułki bezpośrednio do ust dziecka. Należy zachować
ostrożność przy podawaniu preparatu, aby dziecko nie połknęło kapsułki.

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

Producent
Sequoia Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74N
03-289 Warszawa

Ważne informacje

VitaDerol® Baby (zawartość kapsułki) nie zawiera mleka łącznie z laktozą, jajek, ryb, skorupiaków, orzechów, pszenicy i
produktów pochodnych oraz glutenu.
VitaDerol® Baby (zawartość kapsułki) nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów i aromatów.

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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