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NANCARE® WITAMINA D krople 5ml
 

Cena: 22,46 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,2 ml

Opakowanie 5 ml

Postać krop.

Producent NESTLE POLSKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Witamina D (cholekalcyferol) odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz wspomaga rozwój
kości.
Organizm człowieka w naturalny sposób syntetyzuje witaminę D podczas ekspozycji na słońce.

U noworodków, niemowląt i małych dzieci bezpośrednia ekspozycja skóry na słońce nie jest rekomendowana – specjaliści zalecają
stosowanie kremów z odpowiednio wysokim filtrem przeciwsłonecznym, by chronić wrażliwą skórę najmłodszych. W okresie jesienno-
zimowym oraz w przypadku spędzania dużej części dnia w pomieszczeniach zamkniętych, także u starszych dzieci synteza skórna
witaminy D może być niewystarczająca, by zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na ten ważny składnik. Zgodnie z aktualnym
stanowiskiem ekspertów¹ u noworodków i niemowląt witamina D powinna być suplementowana przez cały rok. Suplementacja zalecana
jest także w przypadku dzieci starszych, młodzieży i dorosłych.

W tych przypadkach pomocne jest stosowanie odpowiedniego suplementu diety zawierającego witaminę D. To dlatego nasi eksperci
zajmujący się żywieniem niemowląt i małych dzieci stworzyli suplement diety NANCARE® WITAMINA D opracowany specjalnie dla
najmłodszych. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i pomóc Ci jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Twojego dziecka. NANCARE®
WITAMINA D ma postać płynu, dzięki czemu jej dozowanie jest niezwykle łatwe – wystarczy odmierzyć odpowiednią liczbę kropli. Jedno
opakowanie to nawet 50 porcji witaminy D.

¹Rekomendacje: Rusińska A. i wsp.: Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r., Postępy neonatologii 2018; 24(1)
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 Dlaczego warto wybrać suplement diety NANCARE® WITAMINA D?

NANCARE® WITAMINA D nie zawiera cukru, substancji słodzących ani aromatów. Produkt jest neutralny w smaku (nie zmienia smaku
napojów), nie zawiera także laktozy ani glutenu, dzięki czemu można go stosować w przypadku nietolerancji tych składników. Forma
kropel umożliwia łatwe dopasowanie podawanej ilości do wieku dziecka.

 Ile witaminy D potrzebuje dziecko?

<-

Składniki:
olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, średniołańcuchowe trójglicerydy, przeciwutleniacz (alfa-tokoferol),
witamina D (cholekalcyferol).

Informacja żywieniowa

Na porcję: 2 krople %RWS* na porcję
Witamina D 10 µg (400 IU) 142%

*RWS% referencyjnej wartości spożycia (Akt Delegowany UE 2016/2017)

 Sposób przygotowania

1 Wstrząśnij dokładnie przed spożyciem.
Dzienna porcja do spożycia: 2 krople, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
1 Przechyl butelkę pod kątem 45°, aby rozpocząć podawanie kropli.
1 Krople mogą być rozpuszczone w mleku lub innym napoju albo podane bezpośrednio
do jamy ustnej lub za pomocą łyżeczki. Po użyciu zamknij dokładnie opakowanie.

Zasady stosowania i przechowywania NANCARE® WITAMINA D

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 krople.
Opakowanie zawiera 50 porcji po 2 krople.
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz oznakowanie na etykiecie butelki.
Przechowywać w temperaturze pokojowej (maksymalnie 25°C) w chłodnym i suchym miejscu. Unikaj ekspozycji produktu na źródła
ciepła, światło oraz kontakt z wodą. Po otwarciu zawartość zużyj w ciągu 2 miesięcy. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

 Ważna informacja

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut mleka kobiecego, zróżnicowanej i zbilansowanej diety dziecka oraz zdrowego
trybu życia. Nie przekraczaj zalecanej dziennej porcji do spożycia. Przed użyciem zasięgnij porady lekarza. Przechowuj w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Dla zdrowia ważna jest urozmaicona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

 Producent:

Nestlé Polska S.A.
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