
VITAMINA
D3

Ingrediente:
10 ml picături orale soluţie conţin 
agenţi de încărcare (trigliceride 
cu lanţ mediu), antioxidant 
(acetat de DL-alfa-tocoferil), 4,5 
mg colecalciferol (vitamina D3 
cristalină 40000 UI/mg).

Acţiune:
Ştiai că vitamina D3 este o 
vitamină esenţială pentru 
sănătate, mai ales pentru cei 
mici?
Vitamina D contribuie la 
absorbţia/utilizarea normală a 
calciului şi fosforului, la 
menţinerea concentraţiilor 
normale de calciu în sânge şi la 
menţinerea sănătăţii sistemului 
osos şi a dinţilor. De asemenea, 
contribuie la funcţionarea 
normală a sistemului muscular şi 
a sistemului imunitar, precum şi 
la procesul de diviziune celulară.

Utilizare:
Pentru a preveni pierderea prin 
regurgitarea normală după supt, 
o situaţie frecvent întâlnită după 
masa sugarilor, se recomandă 
administrarea picăturilor în prima 
parte a zilei, între mese.

Dozele pentru copii mici se vor 
ajusta de medicul de familie sau 
de medicul pediatru, în funcţie de 
necesităţile copiilor. 

Un mililitru picături orale, soluţie 
conţine colecalciferol 0,45 mg 
(18000 UI).
Un mililitru picături orale, soluţie 
conţine 36 picături.
O picătură de soluţie conţine o 
concentraţie optimă de 500 UI 
vitamina D3 (colecalciferol).

Bioland Junior Vitamina D3 oferă suport pentru susținerea 
imunității și pentru oase puternice încă din primele zile de viață 

ale copilului tău.
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Precauţii:
Nu se va utiliza concomitent cu alte 
produse care conţin vitamina D.
Nu se recomandă în 
hipercalcemie, hipercalciurie, 
calculi renali prezenţi sau 
antecedenţi sau în cazul 
hipersensibilităţii la ingrediente.

Atenţionări:
Suplimentele alimentare nu 
înlocuiesc o dietă variată şi 
echilibrată şi un mod de viaţă 
sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna şi 
vederea copiilor mici.
A nu se depăşi doza recomandată 
pentru consumul zilnic.
A se consuma, de preferință, 
înainte de data expirării înscrisă pe 
ambalajul produsului.

Condiţii de păstrare:
A se păstra la temperaturi sub 
25°C, în ambalajul original.

A se utiliza în maxim 180 zile de la 
prima deschidere a flaconului.

Mod de prezentare:
Cutie cu un flacon a 10 ml soluţie, 
prevăzut cu picurător intern.
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