
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

ApoD3, Krople 400 j.m. , 10ml ( butelka z pompką )
 

Cena: 17,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml (butelka z pompką)

Postać -

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Olej słonecznikowy, witamina D, przeciwutleniacz: octan DL-alfa tokoferylu.

Zawartość składników w jednym naciśnięciu pompki dozującej: witamina D (cholekalcyferol) – 10mcg (400j.m.; 200% referencyjnej
wartości spożycia).

Działanie
Witamina D wspomaga prawidłowy rozwój i wzrost kości oraz zębów u dzieci. Wspiera ona także prawidłowe funkcjonowanie mięśni
oraz układu odpornościowego. Witamina D wspomaga wchłanianie i wykorzystanie wapnia i fosforu, dodatkowo wspiera utrzymanie
właściwego poziomu wapnia we krwi. Uczestniczy ponadto w procesie podziału komórek. Sposobem na uzupełnienie codziennej diety w
witaminę D jest suplement diety ApoD3 Krople 400j.m., który jest odpowiedni dla dzieci od pierwszego dnia życia.

Zastosowanie:
Suplement diety ApoD3 Krople 400j.m. przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w witaminę D. Do stosowania u
noworodków i niemowląt, a także dzieci.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Jedno opakowanie zawiera 200 zalecanych porcji po 400j.m.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
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Zalecana dzienna porcja dla noworodków i niemowląt: jedno naciśnięcie pompki. Podawać bezpośrednio do jamy ustnej. Zalecana
dzienna porcja dla dzieci: 1-2 naciśnięcie. Podawać bezpośrednio do jamy ustnej. Pompkę dozującą należy naciskać do oporu. Lekarz
może zalecić inne porcje dzienne. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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