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Ibuvit D, kapsułki twist-of, 400 j.m., 30 szt
 

Cena: 12,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać -

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Suplement diety uzupełniający codzienną dietę w witaminę D dla niemowląt i dzieci.

Skład
oleje roślinne (kokosowy i palmowy), witamina D (cholekalcyferol - witamina D3).
Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol.

Składnik 1 kapsułka
Witamina D 10 mcg czyli 400 j.m. (200% RWS*)
* RWS - referencyjna wartość spożycia

Działanie 
Witamina D dla niemowląt i dzied od pierwszych dni życia. Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we
krwi. Witamina D pomaga również w utrzymaniu zdrowych zębów i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina
D jest syntetyzowana naturalnie w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych oraz w niewielkich ilościach dostarczana wraz z
mlekiem matki. Dodatkową ilość witaminy D w dawce dziennej 10 mcg, co odpowiada 400 j.m., należy podawać dziecku przez cały okres
karmienia piersią.

Dawkowanie
Zalecane jest podawanie zawartości jednej kapsułki dziennie.
W celu otworzenia kapsułki należy przekręcić i oderwać końcówkę a następnie wycisnąć zawartość do wcześniej przygotowanej porcji
mleka matki lub bezpośrednio do buzi dziecka. Należy zachować ostrożność aby nie upuścić kapsułki do ust dziecka oraz delikatnie
naciskać kapsułkę, by nie doprowadzić do gwałtownego rozprysku płynu.

Przeciwwskazania

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

Informacje dodatkowe
•Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
•Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
•Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
•Przechowywać w temperaturze pokojowej.
•Chronić od światła i wilgoci.
•Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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