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

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

  

Olimp Gold-vit D3 Junior o smaku owocowym x30 tabletek
 

Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Substancja
czynna

witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Gold-vit® D3 Junior to suplement diety zawierający witaminę D, w postaci małych tabletek (z linią podziału) ODT, czyli rozpadających się
już w jamie ustnej. Dzięki formie ODT nie jest konieczne połykanie tabletki i popijanie jej wodą.

Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i
rozwoju kości u dzieci. Witamina D pomaga również w utrzymaniu zdrowych zębów. Zawiera substancję słodzącą. O smaku owocowym.

Dawkowanie

Zalecana dzienna porcja: ½ tabletki raz dziennie wraz z posiłkiem lub po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Nie należy
przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie spożywać całej tabletki jednorazowo. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

* *Uwaga: zalecaną porcję dzienną stanowi ½ tabletki, co odpowiada 800 j.m. (20 µg) witaminy D. Jedna tabletka zawiera dwie porcje
dzienne (1600 j.m. – 40 µg). Nie należy spożywać więcej niż ½ tabletki dziennie. Nie stosować innych preparatów z witaminą D. Nie
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu, w szczególności witaminę D. Spożycie w nadmiernych
ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Produkt należy podawać dziecku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt należy stosować w pozycji stojącej lub siedzącej. W
razie potrzeby połowę tabletki (dzienna porcja) można rozkruszyć i/lub rozpuścić (zawiesić) w niewielkiej ilości wody.

Warunki przechowywania:

przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i
wilgocią. Niewykorzystaną połowę tabletki należy umieścić z powrotem w otwartym blistrze, przechowywać w takich samych
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warunkach i spożyć w ciągu 24 h.

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:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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