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Bobik DK, kaps.twist-off,wit D3, wit K1, 40 szt
 

Cena: 29,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 kaps.

Postać kaps.otwier.twist-off

Producent A&D PHARMA POLAND SP.Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bobik DK zapewni nam odpowiednie dawkowanie witaminy D3 i K1 szczególnie u dzieci, które są karmione piersią. Odpowiednie
dawkowanie tych witamin wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój układu kostnego dziecka.
Bobik DK przeznaczony do postępowania dietetycznego dla niemowląt od 2 tyg. do ukończenia 3. miesiąca życia, karmionych piersią,
przeznaczony jako uzupełnienie diety w witaminę K1 i D3.

Witamina K jest niezbędna w prawidłowym procesie krzepliwości krwi, do tego służy do uszczelnienia śródbłonkowych naczyń
krwionośnych.
Witamina D3 jest podstawą dla prawidłowego rozwoju układu kostnego, wspomaga proces wchłaniania wapnia.

Skład: 
Oliwa z oliwek, witamina K1 (filochinon), witamina D3 (cholekalcyferol), otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć
(glicerol).

100g produktu zawiera:
wartość energetyczna 3700kJ/900kcal,
tłuszcz 100g (w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 15g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone 79g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone
6g),
witamina K1 10mg, witamina D3 (cholekalcyferol) 4mg.

1 kapsułka zawiera:
wartość energetyczna 9kJ/2kcal,
tłuszcz 0,2g (w tym: kwasy tłuszczowe nasycone < 0,1g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,2g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone
< 0,1g),
witamina K1 25mcg, witamina D3 (cholekalcyferol) 10mcg (400j.m.).

Dawkowanie:
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1 kapsułka dziennie. Preparat podawać podczas posiłku. Należy przekręcić i oderwać końcówkę kapsułki, po czym wycisnąć zawartość
na łyżeczkę, lub bezpośrednio do buzi dziecka.
Do spożycia przeznaczona jest jedynie zawartość kapsułki. Po opróżnieniu kapsułki należy ją wyrzucić.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed użyciem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi dawkowania oraz wskazań i przeciwwskazań na ulotce i opakowaniu.
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