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Ibuvit D 400 j.m. x30 kapsułek "twist off"
 

Cena: 12,18 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać kapsułki "twist off"

Substancja
czynna

witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

Witamina D: jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu 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 w niewielkich ilościach dostarczana
wraz z mlekiem matki.

Biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do światła słonecznego, a także niewielkie jej ilości znajdujące się w mleku matki, wskazane jest
dodatkowe suplementowanie zarówno u niemowląt i dzieci, jak i osób dorosłych. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl
życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia
są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Dawkowanie:

U niemowląt i dzieci karmionych piersią zalecane jest podawanie zawartości 1 kapsułki twist-off dziennie
Dzienne dawkowanie może być modyfikowane zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Sposób użycia:

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 (możliwość
zakrztuszenia) oraz delikatnie naciskać kapsułkę, by nie doprowadzić do gwałtownego rozprysku płynu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/ibuvit-d-400-j-m-x30-kapsulek-twist-off.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
Zawartość kapsułki należy zużyć bezpośrednio po otworzeniu.

Skład:

1 kapsułka zawiera:

witamina D3 (cholekalcyferol) - 10 µg czyli 400 j.m..

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
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