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Biaron Witamina D 1000 j.m., spray, 10 ml
 

Cena: 21,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać płyn

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 1 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Biaron Witamina D 1000 j.m., suplement diety w postaci sprayu. Witamina D potrzebna jest dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u
dzieci. Ponadto wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
prawidłowe funkcjonowanie mięśni, utrzymanie zdrowych zębów i kości oraz prawidłowe wchłanianie/wykorzystanie wapnia i fosforu.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety dzieci, młodzieży i dorosłych witaminą D.

Zalecane spożycie

Dzieci powyżej 1. roku życia: 1 naciśnięcie pompki dozującej 1 raz dziennie bezpośrednio do ust lub do posiłku, w zależności od
masy ciała i podaży witaminy D w diecie, przez cały rok.
Młodzież powyżej 11. roku życia i dorośli: 1 do 2 naciśnięć pompki dozującej bezpośrednio do ust lub do posiłku, w zależności od
masy ciała i podaży witaminy D w diecie, przez cały rok.

Skład
Olej MCT pochodzenia roślinnego (średniołańcuchowe trójglicerydy), cholekalcyferol pozyskiwany z lanoliny (witamina D).

1 naciśnięcie pompki dozującej zawiera: Witamina D 25 µg (1000 j.m.),500% RWS*
1 naciśnięcia pompki dozującej zawierają: Witamina D 50 µg (2000 j.m.), 1000% RWS*

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym kartoniku.
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W sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub
farmaceutą.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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