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Juvit Baby D3 ( z pompką) krop.doustne 10m
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Juvit Baby D3, płyn (krople), 10 ml

Opis
JUVIT BABY D3 - suplement diety dla niemowląt zawierający witaminę D3 na bazie oleju roślinnego z pompką dozującą.

Składniki
olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), cholekalcyferol - koncentrat olejowy (witamina D3), przeciwutleniacz - DL-alfa
tokoferol.

Składnik

1 naciśnięcie pompki

2 naciśnięcia pompki

% RWS*

Witamina D

5 µg (200 j.m.)

10 µg (400 j.m.)

200%

Dwa naciśnięcia (do oporu) pompki dozującej odmierzają ilość, która zawiera 10 mcg (400 j.m.) witaminy D3.
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Masa netto
10 ml

Właściwości składników
Witamina D3 wspomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu oraz przyczynia się do prawidłowego rozwoju i mineralizacji
kości. Witamina D3 wspomaga utrzymanie zdrowych zębów i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zalecane dzienne spożycie
Niemowlęta od pierwszych dni życia: 2 naciśnięcia pompki dozującej 1 raz dziennie lub 1 naciśnięcie pompki dozującej 2 razy dziennie
doustnie lub do ściągniętego mleka matki.

Przy podawaniu w butelce ze ściągniętym pokarmem należy upewnić się, że dziecko wypiło całą porcję mleka.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

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.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław
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