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Loma Vital żelazo+cynk płyn 250 ml, 1 sztuka
 

Cena: 25,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 20 ml

Opakowanie 1 but.a 250ml (szkło)

Postać płyn

Producent IMED POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Ferrosi gluconas

Opis produktu
 

LomaVital jest płynnym suplementem diety sporządzonym aby zapewnić przyjmowanie dzienną dawkię żelaza i cynku

Składniki na 100 g na 10 ml (%*) na 20 ml (%*)
Żelazo 65 mg 7 mg (50 %) 14 mg (100 %)
Cynk 35 mg 3,75 mg (37,5 %) 7,5 mg (75 %)
Biotyna 233 µg 25 µg (50 %) 50 µg (100 %)
Witamina B1 2,51 mg 0,275 mg (25 %) 0,55 mg (50 %)
Witamina B2 6,48 mg 0,7 mg (50 %) 1,4 mg (100 %)
Witamina B6 6,44 mg 0,7 mg (50 %) 1,4 mg (100 %)
Witamina B12 4,6 µg 0,5 µg (20 %) 1,0 µg (40 %)
Witamina C 590 mg 64 mg (80 %) 128 mg (160 %)
 * procent dziennego zalecanego spożycia zgodnie z wytycznymi UE

Wskazania:
LomaVital jest płynnym suplementem diety sporządzonym aby zapewnić przyjmowanie dzienną dawkę żelaza i cynku oraz witamin.
Polecany:
- zapobieganie niedokrwistości oraz wyrównywanie niewielkich niedoborów żelaza i cynku,
- niedostateczna podaż żelaza i witamin z gr. B w diecie,
- okres wzrostu, dojrzewania,
- przy obfitych menstruacjach,
- przy skłonnościach do krwawień,
- wspomagająco witalność i odporność w okresach osłabienia i zwiększonej podatności na infekcje,
- po antybiotykoterapii,
- poprawa stanu włosów i paznokci

Działania niepożądane: 
Przyjęcie nadmiernej ilości LomaVital może mieć działanie przeczyszczające.
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Dawkowanie:
Dawka dla dzieci poniżej 3 roku życia - zgodnie z zaleceniami lekarzaDawka dla dzieci od 3 do 10 roku życia - 10 ml - połowa objętości
załączonej miarkiDawka dla dzieci od 10 roku życia, młodzieży i dorosłych - 20 ml - pełna objętość załączonej miarkiZalecana codzienna
dawka nie może zostać przekroczona.LomaVital należy przyjmować bezpośrednio przed jednym z posiłków (najlepiej przed
śniadaniem).LomaVital ma owocowy smak.
Dawkowanie (dorośli): Dawka dla dzieci od 10 roku życia, młodzieży i dorosłych - 20 ml - pełna objętość załączonej miarki
Dawkowanie (dzieci): Dawka dla dzieci poniżej 3 roku życia - zgodnie z zaleceniami lekarzaDawka dla dzieci od 3 do 10 roku życia - 10 ml
- połowa objętości załączonej miarkiDawka dla dzieci od 10 roku życia, młodzieży - 20 ml - pełna objętość załączonej miarki
Dawkowanie (noworodki): Dawka dla dzieci poniżej 3 roku życia - zgodnie z zaleceniami lekarza
Przedawkowanie:
Przyjęcie nadmiernej ilości LomaVital może mieć działanie przeczyszczające.
Ciąża:
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu: Od 13
tygodnia ciąży zalecane jest stosowanie 25 mg żelaza.Nie zawiera alkoholu.
Uwagi: Wytwórca: Lomapharm Rudolph Lohmann GmbH KG, Niemcy
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