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Bioaron wit.K+D * 75kaps.twist-off D
 

Cena: 22,94 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Biotron K+D Krople w postaci jednorazowych kapsułek twist-off. Produkt przeznaczony jest dla niemowląt karmionych piersią od 2.
tygodnia do ukończenia 3. miesiąca życia. Połączenie to zapobiega występowaniu krzywicy u dzieci oraz krwawień.

Witamina K jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie układu krzepnięcia krwi. Jej niedobór występuje u noworodków i
niemowląt do ukończenia 3 miesiąca życia. Niedobór ten może doprowadzić między innymi do krwawienia z przewodu pokarmowego
oraz błon śluzowych. Ponieważ w pokarmie matki ilość witaminy K jest niewystarczająca, dlatego należy wprowadzić jej suplementację.
Dzieci karmione mlekiem modyfikowanym lub preparatami mlekozastępczymi, po otrzymaniu w szpitalu jednorazowej dawki witaminy
K, nie wymagają dalszej suplementacji.
Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, utrzymania prawidłowego funkcjonowania mięśni, oraz
właściwego funkcjonowania układu immunologicznego.
Ilość witaminy D w mleku matki, jest niewystarczająca, dlatego tak ważna jest jej suplementacja. Dodatkowa suplementacja tej witaminy
jest niezwykle istotna w naszej strefie klimatycznej, gdyż brak odpowiedniego nasłonecznienia nie pozwala na wystarczającą syntezę
witaminy D w organizmie.

Skład: 
Zawartość kapsułki: olej słonecznikowy, witamina K (fitomenadion), witamina D3 (cholekalcyferol), otoczka kapsułki: żelatyna,
substancja utrzymująca wilgoć-glicerol.

1 kapsułka zawiera: 
wartość energetyczna 9,25kJ (2,25 kcal)
białko 0g,
węglowodany 0g, w tym cukry 0g,
tłuszcz 0,25g, w tym kwasy tłuszczowe: nasycone 0,07g, jednonienasycone 0,03g, wielonienasycone 0,15g,
cholesterol 0mg,
błonnik 0g,
sód 0g,
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witamina D3 25µg,
witamina D3 10µg (400j.m.).

Dawkowanie:
Zalecane dawkowanie: zawartość 1 kapsułki dziennie, co odpowiada rekomendowanej dziennej dawce witaminy K (25 μg) oraz
rekomendowanej dziennej dawce witaminy D (10 μg = 400 j.m).

Dzienna dawka witaminy D oraz witaminy K znajduje się w jednej kapsułce twist-off , która może być podawana niemowlętom
karmionym piersią od 2. tygodnia do ukończenia 3. miesiąca życia.

Końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub do dodać do
pokarmu.
Uważać, by dziecko nie połknęło kapsułki!

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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