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Juvit Multi krop.doustne 10ml
 

cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.doustne, roztwór

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Stosuje się w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witamin u niemowląt i dzieci:

w stanach zwiększonego zapotrzebowania (okres intensywnego wzrostu, wzmożony
wysiłek fizyczny, choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą),
przy niedostatecznej podaży witamin w pożywieniu (diety eliminacyjne, stany
niedożywienia, okres wczesnowiosenny),
w obniżonej ogólnej odporności na choroby infekcyjne,
w okresie rekonwalescencji, zwłaszcza po leczeniu antybiotykami.

 

Działanie:

Witaminy B i PP biorą udział w różnorodnych przemianach komórkowych, a ich niedobór
prowadzi do zaburzeń wzrostu i widzenia zmierzchowego, upośledzenia funkcjonowania
ośrodkowego układu nerwowego oraz powoduje wystąpienie zmian chorobowych w
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obrębie jamy ustnej i skóry. 
Witaminy C i E zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego.
Odpowiadają one także za prawidłową pracę układu nerwowego i mięśni (witamina E)
oraz za właściwy rozwój chrząstki, kości i zębów (witamina C). 
Witamina A odgrywa istotną role w procesie widzenia, a także jest niezbędna do wzrostu,
rozwoju i czynności nabłonków skóry i błon śluzowych. 
Witamina D3 reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową, czyli głównych składników
budulcowych kości.

 

Skład:

1 ml kropli zawiera:

retynolu palmitynian (witamina A) 5000 j.m.
cholekalcyferol (witamina D3) 1000 j.m.
all-rac-α-tokoferylu octan (witamina E) 4,0 mg
tiaminy chlorowodorek (witamina B1) 2,0 mg
ryboflawiny sodu fosforan (witamina B2 ) 0,8 mg
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 4,0 mg
nikotynamid (witamina PP) 30,0 mg
deksopantenol 10,0 mg
kwas askorbowy (witamina C) 100,0 mg

 

1 ml roztworu odpowiada około 27 kroplom.

Substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, RRR-α-tokoferol, butylohydroksyanizol, kwas
cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, sacharyna sodowa,
makrogologlicerolu hydroksystearynian, glicerol, aromat pomarańczowy, woda oczyszczona.

Sposób użycia:

niemowlętom: 3 do 5 kropli na dobę
dzieciom w wieku 1 roku do 6 lat: 6 do 7 kropli na dobę
dzieciom w wieku 7 do 14 lat: 8 do 9 kropli na dobę.
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