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JUVIT BABY D3 krople - 10ml (z pompką)
 

Cena: 11,50 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 10 ml

POSTAĆ KROPLE DOUSTNE

PRODUCENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-L

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

cholekalcyferol

Opis produktu
 

Opis produktu
Juvit Baby D3 to suplement diety z witaminą D3 dla niemowląt i dzieci, który może być stosowany już od pierwszych dni życia
niezależnie od sposobu żywienia niemowląt (mleko matki lub mleko modyfikowane).
Wygodna pompka dołączona do opakowania umożliwia odmierzenie właściwej porcji witaminy D3. Z każdym kolejnym naciśnięciem
pompki można zwiększać podawaną ilość witaminy D3 o 200 j.m. Dzięki temu preparat Juvit Baby D3 może być stosowany nie tylko
przez niemowlęta, ale również przez starsze dzieci.
• Witamina D3 dla dzieci i niemowląt już od pierwszych dni życia!
• Z wygodną i bezpieczną pompką dozującą – 1 naciśnięcie pompki dozującej odmierza 200 j.m. witaminy D3.
• Witaminą D3 dla wsparcia układu odpornościowego i zdrowych kości!
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi zasad suplementacji witaminą D3, należy podawać ją dzieciom codziennie już od
pierwszych dni życia, niezależnie od sposobu karmienia.
Juvit Baby D3 zawiera witaminę D3 dla dzieci, która:
• pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, przyczynia się do prawidłowego rozwoju i mineralizacji kości,
• poprawia wykorzystanie wapnia i fosforu w organizmie, co przyczynia się do prawidłowego tworzenia kości,
• pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów,
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Sposób użycia
Od pierwszych dni życia do 6. miesiąca życia:
• 10 g (400 j.m.) witaminy D3 – 2 naciśnięcia (do oporu) pompki 1 raz dziennie lub 1 naciśnięcie (do oporu) pompki dozującej 2 razy
dziennie doustnie lub do pokarmu.
Dzienna porcja produktu jest zgodna z rekomendowaną dla niemowląt dzienną dawką witaminy D3 wynoszącą 10 g (400 j.m.).
Od 6. do 12. miesiąca życia:
• 10-15 g (400-600 j.m.) witaminy D3 w zależności od jej podaży w diecie.
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.
Witamina D3 dla dzieci, zawarta w suplemencie diety Juvit Baby D3, może być aplikowana bezpośrednio do buzi dziecka lub dodana do
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pokarmu (mleka modyfikowanego lub mleka matki). Dodając witaminę D3 do butelki należy upewnić się, że dziecko wypiło całą porcję
mleka.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Jedno opakowanie Juvit Baby D3 wystarcza na ok. miesiąc stosowania przy zalecanej porcji dziennej 10 µg (400 j.m.) witaminy D3.

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

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze nie wyższej niż
25oC. Chronić od światła.
Po otwarciu butelki zużyć w ciągu 12 miesięcy.
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