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IBUVIT D 1000 j.m. krople w kapsułkach twist-off 30 sztuk
 

Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Producent MEDANA PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Ibuvit

D 1000

od 1-75 lat Witamina D w kroplach dla dorosłych, młodzieży i dzieci 
suplement diety 30 miękkich kapsułek twist‑off
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zaspokaja dzienne zapotrzebowanie

dla dzieci powyżej 1. roku życia,

młodzieży i dorosłych

 

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. Biorąc
pod uwagę ograniczony dostęp do światła słonecznego wskazane jest dodatkowe suplementowanie.  

 

Suplementacja witaminą D w populacji ogólnej

i w grupach ryzyka niedoborów witaminy D.1

 

Wiek Zalecana dzienna dawka witaminy D
(IU/dziennie)

Uwagi

0-6. mż. 400 suplementację rozpocząć od pierwszych dni
życia, niezależnie od sposobu karmienia
noworodka/niemowlęcia

6.-12. mż. 400-600 w zależności od dziennej podaży witaminy D
z diety

1.-10. rż. 11.-18. rż. 19.-65. rż. 600-1000800-2000 800-2000 w przypadku opalania się bez zastosowania
filtrów słonecznych z odkrytymi ramionami
i nogami przez co najmniej 15 minut między
godziną 10.00 a 15.00, suplementacja
w okresie od maja do września nie jest
konieczna, choć nadal zalecana i bezpieczna;
jeżeli powyższe wytyczne dotyczące
nasłonecznienia nie są spełnione,
w zależności od masy ciała i dziennej podaży
witaminy D z diety suplementację należy
prowadzić przez cały rok

65.-75. rż. 800-2000 w zależności od masy ciała i dziennej podaży
witaminy D z diety suplementację należy
prowadzić przez cały rok

>75. rż. 2000-4000 w zależności od masy ciała i podaży
witaminy D w diecie, suplementację należy
prowadzić przez cały rok

kobiety w ciąży i karmiące piersią 2000 w czasie ciąży i laktacji jeżeli ocena stężenia
25 (OH) D nie jest możliwa; jeżeli ocena
stężenia 25 (OH) jest możliwa, należy
prowadzić suplementację pod kontrolą, tak
by utrzymywać optymalne stężenia
w zakresie: >30‑50 ng/ml
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Ibuvit D 400 krople w kapsułkach twist‑off

dzienna dawka witaminy D

 

Zalecane spożycie:

Dzieci od 2 roku życia do 10 lat: 1 kapsułka twist‑off w ciągu dnia.

Młodzież 11 ‑ 18 lat i dorośli: 1‑2 kapsułki twist‑off w ciągu dnia.

Osoby dorosłe mogą połykać kapsułkę w całości.

 Składniki: Kompozycja średniołańcuchowych triglicerydów (MCT) pochodzących z oleju palmowego i kokosowego, witamina D
(cholekalcyferol - witamina D3). Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć glicerol.

Składnik 1 kapsułka 2 kapsułki
Witamina D 25 µg czyli 1000 j.m. (500% RWS*) 50 µg czyli 2000 j.m. (1000% RWS*)

 

 

Ibuvit D 1000

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. Zawartość kapsułki należy
zużyć bezpośrednio po otworzeniu.

 

*RWS - referencyjna wartość spożycia 1Rusińska A. et al. Vitamin D Supplementation Guidelines for General Population and Groups at
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Risk of Vitamin D Deficiency in Poland-Recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert
Panel With Participation of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies-2018  Update. Frontiers in
Endocrinology 018; 9a:246. IU ‑ jednostki międzynarodowe

SUPLEMENT DIETY

 

PRODUCENT Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 

 

 

OpisIBUVIT D 1000 j.m. krople w kapsułkach twist-off 30 sztukIBUVIT D 1000 j.m. do postępowania dietetycznego w uzupełnianiu
niedoborów witaminy D u dzieci powyżej 1. roku życia, młodzieży oraz dorosłych.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.Sposób użyciaProdukt należy przyjmować pod nadzorem lekarza.Zazwyczaj stosuje się 1-2 kapsułki twist-off
w ciągu dnia.Dzienne dawkowanie może być modyfikowane zgodnie ze wskazaniem lekarza.W celu otworzenia kapsułki należy
przekręcić i oderwać końcówkę, a następnie wycisnąć zawartość bezpośrednio do jamy ustnej, napoju lub przygotowanego
posiłku.Należy delikatnie naciskać kapsułkę, by nie doprowadzić do gwałtownego rozprysku płynu.Zawartość kapsułki należy zużyć
bezpośrednio po otworzeniu.Przeciwwskazania i środki ostrożnościProdukt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.Nie
może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na
którykolwiek z jego składników.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy
stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.Przechowywać w temperaturze pokojowej.Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.Skład

Oleje roślinne (kokosowy i palmowy), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, witamina D3 (cholekalcyferol).

 

Wartość odżywcza 100 g 1 kapsułka twist off (dzienna porcja)

Wartość energetyczna (energia) 3693 kJ/898kcal 14 kJ/3,4kcal

Białko <0,3 g 0,0 g

Tłuszcz 99,8 g 0,38 g

Węglowodany <0,1 g 0,0 g

Witamina D 6,58 mg 25 mcg czyli 1000 j.m.
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