
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

JUVIT BABY D3 krople 10 ml, na niedobory witaminy D3
 

Cena: 10,75 PLN

Opis słownikowy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Suplement diety. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

*Dzięki zawartości witaminy D3.

 

CO DAJE POMPKA DOZUJĄCA?
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WYGODNE DOSTOSOWANIE PORCJI WITAMINY D3 DO WIEKU I POTRZEB TWOJEGO DZIECKA

Suplementacja witaminy D3* – rekomendowana dawka witaminy D3 na dobę:

*Rusińska A i in. Zasady Suplementacji I Leczenia Witaminą D - Nowelizacja 2018 r. Postepy Neonatologii 2018; 24(1): 1-24.

**Przez cały rok, gdy wytyczne przebywania na słońcu nie są spełnione (przebywanie na słońcu od maja do września z odkrytymi
przedramionami i podudziami przez >15 min w godzinach od 10.00 do 15.00, bez kremów z filtrem).

witamina D3 u dzieci:

 

Suplement diety. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

JUŻ OD 1. DNIA ŻYCIA!

niezależnie od sposobu żywienia noworodków
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Szczegóły produktu

 

Skład Sposób użycia Opakowanie Inne informacje 

SKŁAD:

 

Zawartość witaminy D3 dla dzieci w suplemencie diety Juvit Baby D3:

 

*Referencyjne wartości spożycia

 

Składniki:

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

SPOSÓB UŻYCIA:

 

Opakowanie zaopatrzone jest w pompkę dozującą, która pozwala na odmierzenie właściwej dawki.

 

Z butelki należy odkręcić nakrętkę i usunąć pierścień zabezpieczający, a następnie należy nakręcić pompkę dozującą.

 

Niemowlęta od pierwszych dni życia:

2 naciśnięcia (do oporu) pompki dozującej 1 raz dziennie lub 1 naciśnięcie (do oporu) pompki dozującej 2 razy dziennie doustnie lub do
pokarmu (np. mleko matki, mleko modyfikowane). Przy podawaniu w butelce z pokarmem należy upewnić się, że dziecko wypiło całą
porcję mleka.

 

Produkt jest przeznaczony dla niemowląt od pierwszych dni życia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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OPAKOWANIE:

 

Wielkość opakowania: 10 ml

Postać: płyn doustny

 

Opakowanie zaopatrzone jest w pompkę dozującą, która pozwala na odmierzenie właściwej porcji witaminy D3.

 

Z butelki należy odkręcić nakrętkę, usunąć pierścień zabezpieczający, a następnie nakręcić pompkę dozującą.

 

Jedno opakowanie Juvit Baby D3 wystarcza na ok. miesiąc stosowania przy zalecanej porcji dziennej 10 µg (400 j.m.) witaminy D3.

INNE INFORMACJE:

 

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Chronić od światła. Po otwarciu butelki produkt należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.

 

Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

Ul. Żmigrodzka 242E

51-131 Wrocław
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zróżnicowany sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są
istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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