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Innofer Baby, na niedobór żelaza, zawiesina doustna, 50 ml
 

Cena: 43,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać zawiesina doustna

Producent SMART PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu
 

Opis
Innofer Baby przeznaczony jest dla dzieci i niemowląt. Zawiera żelazo elementarne w postaci zawiesiny doustnej. Jest zalecany w celu
uzupełnienia niedoborów żelaza i profilaktyki niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Zastosowanie
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, wskazana do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborowi żelaza i
niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii) dla noworodków (także urodzonych przedwcześnie i z niską masą urodzeniową), niemowląt
i dzieci.

Zalecane spożycie

Przed użyciem, produkt należy dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Energicznie wstrząsać butelką nie krócej niż 30 sekund do uzyskania ciemnej barwy.
Zaleca się wstrząsnąć intensywnie butelką przed każdorazowym pobraniem dawki nawet jeżeli podawanie odbywa się w ciągu 3
minut od uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Odmierzoną dawkę należy podać zaraz po przygotowaniu bezpośrednio do jamy ustnej.

0,1ml zawiesiny = 1mg żelaza
1ml ilość zawiesiny = 10mg żelaza

Skład
Olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne.

100 ml preparatu zawiera: wartość energetyczna 3346kJ/793kcal, tłuszcz 96g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 96g, kwasy
tłuszczowe jednonienasycone mniej niż 0,1g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0g, węglowodany 0g, w tym cukry 0g, białko 0g, sól
mniej niż 0,01g, żelazo 1000mg (7143%)*
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1ml preparatu zawiera: wartość energetyczna 34kJ/8kcal, tłuszcz 1g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1g, kwasy tłuszczowe
jednonienasycone mniej niż 0,1g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0g, węglowodany 0g, w tym cukry 0g, białko 0g, sól mniej niż
0,01g, żelazo 10mg (71,4%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla dzieci.
W suchym miejscu.
W temperaturze nie przekraczającej 25° C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych ani wilgoci.
Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu 90 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Dodatkowe informacje

Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli spożywany jest przez osoby, u których nie stwierdzono wskazań lekarskich do jego
podawania.
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