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Vitbaby d x 30 kaps twist-off
 

Cena: 15,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AYANDA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Składniki
substancja aktywna: Witamina D3 (cholekalcyferol); substancje pomocnicze: olej MCT trójglicerydy o średniej długości łańcucha,
substancja przeciwutleniająca: mieszanina tokoferoli; składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgotność: glicerol , woda
oczyszczona.

Zawartość w 1 kapsułce:
Wartość energetyczna 2,25kcal/ 9,25 kJ
Tłuszcz, w tym 0,25 g
nasycone kwasy tłuszczowe 0 g
Węglowodany, w tym 0 g
Cukry 0 g
Białko 0 g
Błonnik 0 g
Sód 0 g
Witamina D3 10µg*
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 30 kapsułek
Masa netto: 12,75 g

Charakterystyka

Witamina D dla noworodków i niemowląt podawana w postaci kropli wyciskanych z kapsułki. Do postępowania dietetycznego
dla niemowląt karmionych piersią ze zwiększonym zapotrzebowaniem na witaminę D. Rekomendowana dzienna dawka
witaminy D to 400 j.m. (10 µg), co odpowiada zawartości jednej kapsułki otwieranej "twist-off" preparatu Vitbaby D.
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Witamina D jest niezbędna do prawidłowego rozwoju kości oraz zębów. Bierze udział w procesie wchłaniania wapnia i fosforu.
Jej niedobór może prowadzić do krzywicy. Najlepszą formą żywienia dziecka w pierwszych miesiącach życia jest karmienie
piersią. Zawartość witaminy D w pokarmie matki może być jednak niewystarczająca. Ponadto synteza witaminy D w skórze
dziecka w okresie jesienno-zimowym jest ograniczona z powodu mniejszego nasłonecznienia. Z tych względów zaleca się
uzupełnianie niedoborów witaminy D w codziennej diecie dziecka.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się stosować 1 kapsułkę "twist-off" dziennie. Należy przekręcić i oderwać końcówkę, a następnie wycisnąć zawartość do ust
dziecka lub ściągniętego pokarmu matki. Zachować ostrożność przy podawaniu, aby dziecko nie połknęło kapsułki. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

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

Producent
Salvum Laboratories S. Zawadzki Spółka Jawna
ul. Pionierska 23
58-520 Janowice Wielkie

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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