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APO D3 krople 400 j.m. 10 ml witamina D dla niemowląt
 

Cena: 13,59 PLN

Opis słownikowy

Producent AUROVITAS PHARMA POLSKA SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisAPO D3 krople 400 j.m. 10 mlApoD3 krople zalecany jest w suplementacji witaminą D.Witamina D:• pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości i zębów• wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni• wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego• pomaga w prawidłowym wchłanianiu/ wykorzystywaniu wapnia i fosforu• pomaga w utrzymaniu prawidłowego
stężenia wapnia we krwi• bierze udział w procesie podziału komórek.ApoD3 krople przeznaczony jest dla:• noworodków i niemowląt od 1.
dnia życia• dzieci od 1. roku życia.Butelka ApoD3 krople zawiera 10 ml płynu, co odpowiada 100 aplikacjom po 400 j.m. witaminy
D3Sposób użyciaZalecenia suplementacji witaminą D dla populacji osób zdrowych1• Noworodki urodzone o czasie i niemowlęta 0-6
miesięcy:

400 j.m. Niezależnie od pory roku i sposobu karmienia. Od pierwszych dni życia.

• Niemowlęta 6-12 miesięcy:

400-600 j.m. Niezależnie od pory roku. Zależnie od dobowej ilości witaminy D przyjętej z pokarmem.

• Dzieci 1-10 lat:

600-1000 j.m.* przy otyłości 1200-2000 j.m.W miesiącach październik-kwiecień lub przez cały rok, jeżeli nie jest zapewniona synteza
skórna witaminy D w miesiącach letnich.

• Młodzież 11-18 lat:

800-2000 j.m.* przy otyłości 1600-4000 j.m.W miesiącach październik-kwiecień lub przez cały rok, jeżeli nie jest zapewniona synteza
skórna witaminy D w miesiącach letnich.

butelka jest zaopatrzona w pompkę dozującą, która pozwala na odmierzenie właściwej porcji do spożycia. Jedno naciśnięcie pompki
dostarcza 400 j.m. witaminy D3. Przed pierwszym zastosowaniem należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę aż do pojawienia się pierwszej
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kropli. Pompka będzie gotowa do dalszego używania. Podczas kolejnego stosowania należy zdecydowanym ruchem nacisnąć pompkę
tylko 1 raz.

Noworodki i niemowlęta: 1 naciśnięcie (do oporu) pompki dozującej dziennie lub według zaleceń lekarskich, podawane bezpośrednio do
jamy ustnej.Dzieci: 1-2 naciśnięcia (do oporu) pompki dozującej dziennie lub według zaleceń lekarskich, podawane bezpośrednio do
jamy ustnej.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.Składolej MCT, witamina D.Składnik odżywczyDzienna porcja
(1 naciśnięcie pompki dozującej) RWS*Witamina D (cholekalcyferol) 10 µg (400 j.m.) 200%ProducentDystrybutor:Aurovitas Pharma
Polska Sp. z o.o.ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa tel.: (22) 311 20 00e-mail: office@aurovitas.pl
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