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Ibuvit D 600 krop.doustne 600j.m. x 10 ml
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 600 j.m.

Opakowanie 10 ml (butelka z pompką)

Postać krop.doustne

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Ibuvit D 600 Krople z pompką dozującą to preparat, który zawiera witaminę D. Przyczynia się do wzmocnienia odporności i
unormowania poziomu wapnia oraz fosforu w organizmie (co ma korzystny wpływ na mineralizację kości).

Skład:
Wartość odżywcza w 100 ml: Wartość energetyczna 3496 kJ (850 kcal), Białko <0,3g, Węglowodany <0,1 g, Tłuszcz 94,5 g, Witamina D3
10 mg, oleje roślinne (kokosowy i palmowy).
1 dawka zawiera 15 mcg witaminy D3 co odpowiada 600 j.m. Opakowanie zawiera 61 dawek co stanowi 915 mcg witaminy D3.

Działanie:
Ibuvit D 600 Krople z pompką dozującą to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Stanowi bogate
źródło witaminy D, która korzystnie oddziałuje na funkcjonowanie organizmu. Jej suplementacja jest niezwykle ważna, zwłaszcza w
okresie ograniczonego nasłonecznienia (ze względu na to, że powstaje pod wpływem słońca). Przyczynia się do unormowania
gospodarki wapniowo-fosforanowej, jednocześnie zwiększając wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego. Wspomaga czynność
tkanki mięśniowej oraz układu immunologicznego. Ibuvit D 600 Krople z pompką dozującą przeznaczone są do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe produktu

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu w ramach suplementacji witaminy D u osób dorosłych oraz dzieci od 6 miesiąca życia.

Dawkowanie:
Stosować doustnie. W przypadku niemowląt i dzieci karmionych piersią wskazane jest podawanie 1 dawki (1 naciśnięcia dozownika) x
1/24h. Podawać bezpośrednio do buzi dziecka albo po wymieszaniu z pokarmem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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