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Juvit Baby D3 (z pompką) krop.doustne 10ml
 

Cena: 15,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 8 ml

Postać krople

Producent HASCO-LEK PPF

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki: 

olej roślinny MCT (średniołańcuchowetrójglicerydy), cholekalcyferol – koncentrat olejowy (witamina
D3),DL-a tokoferol – przeciwutleniacz.

Warto?? od?ywcza: 100 ml 1 naci?ni?cie pompki
dozuj?cej

dzienna porcja
2 naci?ni?cia pompki

dozuj?cej
Warto?? energetyczna 849 kcal (3491 kJ) 1,2 kcal (4,9 kJ) 2,4 kcal (9,8 kJ)

Bia?ko 0 g 0 g 0,g

W?glowodany 0 g 0 g 0 g

T?uszcz 94,4 g 0,13 g 0,26 g

Witamina D3 3,58 mg 5 µg 10 µg
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Dwa naciśnięcia pompki dozującej odmierzają  ilość, która zawiera 10 µg (400 j.m.) witaminy D3.

Dzienna porcja produktu jest zgodna z rekomendowaną dla dzieci karmionych piersią dzienną dawką
witaminy D3 wynoszącą 10µg (400 j.m.)

 

Właściwości i zastosowanie: 

Do postępowania dietetycznego u niemowląt karmionych piersią. Produkt jest przeznaczony dla
niemowląt od pierwszych dni życia.

 

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
ściągniętego mleka matki. Jedno opakowanie  wystarcza na  miesiąc stosowania. Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań 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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