
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Ibuvit D 600 krop.doustne 600j.m. 10ml(but
 

Cena: 22,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml (butelka z pompką)

Postać krop.doustne

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Do postępowania dietetycznego w uzupełnianiu niedoborów witaminy D u niemowląt i dzieci od 6. miesiąca życia.

Właściwości:
Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Jest niezbędna do prawidłowego rozwoju organizmu.
Pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymywaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
Pomaga również w utrzymaniu zdrowych zębów i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest syntetyzowana
naturalnie w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych oraz dostarczana wraz z mlekiem matki. Biorąc pod uwagę
ograniczony dostęp do światła słonecznego, wskazane jest dodatkowe suplementowanie.

Ważne wskazówki:
•Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
•Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
•Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
•Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
•Przechowywać w temperaturze 15°C do 25°C. Chronić od światła i wilgoci.
•Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
•Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki I Dziecka.

Składniki:
oleje roślinne (kokosowy i palmowy), witamina D3 (cholekalcyferol).
1 dawka (1 naciśnięcie dozownika) zawiera: 15mcg (600j.m.) witaminy D3.
100ml produktu zawiera:
•wartość energetyczna 3496kj(850kcal),
•białko <0,3g, tłuszcz 94,5g, węglowodany <0,1g,
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•witaminy D3 10mg.

Stosowanie:
U niemowląt i dzieci karmionych piersią zalecane jest podawanie 1 dawki (1 naciśnięcie dozownika) 1 raz dziennie. Dzienne dawkowanie
może być modyfikowane zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Opakowanie:
10 ml

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.
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