ДИТЯЧИЙ
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА
Склад: хелат бісгліцінату заліза (бісгліцінат заліза),
фруктоза, вода, карамелізований цукор, ароматизатор, регулятор кислотності: лимонна кислота.
Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: білки
– 1,244 г, вуглеводи – 63,011 г, жири – 0 г. Енергетична
цінність (калорійність) на 100 г продукту: 258,334
ккал (1098,029 кДж).
Не містить пальмової олії та консервантів.
Не містить глютену та лактози.
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ ОСНОВНОГО
КОМПОНЕНТУ НА МАКСИМАЛЬНУ
ДОБОВУ ДОЗУ

Діти віком до 3 років
30 крапель (1.5 мл)

7.5 мг 53.6 % NRV*

Діти віком
від 4 до 10 років
40 крапель (2 мл)

10 мг 71.4% NRV*

Спосіб вживання: відгвинтить і зніміть ковпачок
із скляної пляшки і загвинтіть замість нього градуйований ковпачок з крапельницею, що входить до
комплекту. Крапельниця градуйована на 0,5 мл
(дорівнює 10 краплям) і на 1 мл (дорівнює 20
краплям) для відмірювання точної кількості крапель
при різних дозуваннях.
Для орального застосування.
Термін вживання: протягом 1 місяця. Подальше
вживання та можливість повторного курсу
узгоджувати з лікарем.
Застереження при застосуванні: Не використовувати, якщо у дитини спостерігалась підвищена
чутливість до будь-якого із компонентів добавки.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Продукт не повинен використовуватися в якості
замінника повноцінного харчування. Перед
вживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній
упаковці, при температурі 15-25°C, в захищеному
від світла, вологи і недоступному для дітей місці.
Розчин може зазнавати змін кольору, що не
погіршує якість продукту.
Термін придатності після першого відкриття
пляшки - 30 діб.
Форма випуску: краплі по 30 мл у флаконі №1, в
картонній упаковці.
30 мл

*NRV: Довідкова інформація щодо денної потреби
в поживних речовинах, Евр. регламент 1169/2011

Без ГМО. Не є лікарським засобом.
Термін придатності: 24 міс.

Рекомендовано для застосування у раціонах
харчування як додаткове джерело заліза для
підтримки належного імунітету, фізичного та
розумового розвитку дітей.
Вживати: дітям віком від 1 до 3 років по 2 краплі/кг
маси тіла на день, але не більше 30 крапель; дітям
віком від 4 до 10 років по 2 мл на день.

1 мл.

0,5 мл.

Виготовлено: С.І.І.Т. с.р.л., Віа Канова, 2/4
Треццано С/Н (МІ), тел. +39 02 4843521, за
дорученням Лабораторі Балдаччі С.п.А, Віа С.
Мікель дельгі Скальці, 73-56124 Піза.
Імпортер в Україні: ТОВ «Ділео Фарма», м. Київ,
вул. Мельникова, буд.83-Д, офіс 404, тел. +38 044
5380126
Підприємство, яке здійснює функції щодо
прийняття претензій від споживача: ТОВ «Ділео
Фарма», м. Київ, вул. Мельникова, буд.83-Д, офіс
404, тел. +38 044 5380126

