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Bioaron D 400 j.m., krople 10 ml odporność dziecko
 

cena: 12,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 400 j.m./kropla

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent Phytopharm

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

Cholekalcyferol

Zastosowanie odporność

Opis produktu
 

Wskazania

Suplementacja w witaminę D u niemowląt, dzieci i dorosłych.

Działanie

Witamina D wspomaga:

prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,

prawidłowe funkcjonowanie mięśni,

utrzymanie zdrowych zębów i kości,

utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi,

prawidłowe wchłanianie/wykorzystanie wapnia i fosforu.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Noworodki urodzone przedwcześnie (suplementację należy prowadzić pod kontrolą lekarza):

do 32 tyg. ciąży
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 2 krople  (800 j.m.)1 raz dziennie od pierwszych dni życia (jeżeli możliwe jest żywienie doustne), niezależnie od sposobu karmienia

noworodki 33-36 tyg. ciąży

1 kropla (400 j.m.)1 raz dziennie od pierwszych dni życia, niezależnie od sposobu karmienia

Noworodki donoszone i niemowlęta:

noworodki i niemowlęta

0-12 miesięcy

1 kropla (400 j.m.)1 raz dziennie od pierwszych dni życia

powyżej 1 roku

2 krople (800 j.m.)1 raz dziennie w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie, przez cały rok*

Dorośli:

2-5 kropli (800-2000 j.m.)

1 raz dziennie w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie, przez cały rok*

*U zdrowych dzieci i dorosłych przebywających na słońcu z odkrytymi przedramionami i podudziami przez co najmniej 15 minut w
godzinach od 10.00 do 15.00 bez kremów z filtrem w okresie od maja do września suplementacja nie jest konieczna, choć wciąż
zalecana i bezpieczna.

Rusińska et al. Postępy Neonatologii 2018, 24 (1): 1-24.

Skład

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

Składniki odżywcze

Zawartość składnika

w 1 kapsułce

Zawartość składnika

w 5 kapsułkach

Witamina D

10 µg (400 j.m.),

200% RWS*

50 µg (2000 j.m.),

1000% RWS*

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Uwagi do stosowania

Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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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.

Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Zawartość:

10 ml

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PHYTOPHARM KLĘKA
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