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VITBABY C krople 30 ml
 

Cena: 9,09 PLN

Opis słownikowy

Producent SALVUM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

VITBABY C krople 30 ml 

Krople dla niemowląt od 1 miesiąca życia, dla dzieci oraz dla dorosłych

Preparat Vitbaby C przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w okresie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C,
obniżonej odporności oraz w czasie zwiększonej zachorowalności na infekcje przeziębieniowe niemowląt, dzieci i dorosłych.

Witamina C (kwas L-askorbinowy) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego. Witamina C
przyczynia się ponadto do prawidłowego tworzenia kolagenu w celu utrzymania właściwej budowy i funkcji kości, zębów, dziąseł,
chrząstek, skóry i naczyń krwionośnych. Zwiększa wchłanianie żelaza z dietą i jest przeciwutleniaczem, dzięki czemu chroni komórki
przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

 

Zalecane spożycie

Odpowiednią liczbę kropli dodać do pokarmu, napoju, lub spożyć w trakcie lub po posiłku.

Wiek - Dawkowanie produktu (zawartość witaminy C):

Niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 23 miesiąca życia) – 10 kropli (25 mg)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/vitbaby-c-krople-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Dzieci od 24 miesiąca życia do 11 roku życia - 20 kropli (50 mg)

Młodzież od 12 roku życia i dorośli - 30 kropli (75 mg)

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Ważne informacje: Produkt Vitbaby C przyjmuje się pod nadzorem lekarza. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek
ze składników produktu. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 3 miesięcy.

 

Składniki

Woda, sacharoza, glukoza, fruktoza, kwas L-askorbinowy (witamina C), stabilizator - guma ksantanowa  

 

Ważne

Opakowanie zawiera 30 ml witaminy C 50mg/ml

Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości umieszczonej na spodzie kartonika.

Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w

sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

 

Salvum Laboratories S. Zawadzki Sp. j.  

ul. Pionierska 23,  

58-520 Janowice Wielkie.
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