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Samenstelling: Dagravit Kids Vitamine K+D
druppels bevatten per dagdosering van 5 druppels:
Vitamine
ADH*
Vitamine K
150 µg
200%
Vitamine D
10 µg
200%
Deze dagdosering wordt door de Gezondheidsraad
aanbevolen aan zuigelingen die borstvoeding
krijgen vanaf de tweede week na de geboorte tot
en met 12 weken. Vanaf 12 weken tot 4 jaar blijft
een dagelijks supplement van 10 microgram
vitamine D nodig.
*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
voor volwassenen.
Ingrediënten: zonnebloemolie, vitamine D3,
vitamine K1, antioxidant: tocoferol (soja).
Dit product bevat geen pinda olie.
Dosering en gebruiksaanwijzing:
5 druppels per dag voor zuigelingen die borstvoeding
krijgen, vanaf de tweede week na de geboorte tot en
met 12 weken.
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De druppels toedienen met behulp van een theelepeltje of op de tepel van de moeder druppelen.
Vermijd bij toediening contact van het flesje met de
mond of etenswaren, omdat speeksel of etenswaren
de inhoud van het flesje kunnen verontreinigen.
Bewaren: Droog, donker en bij
kamertemperatuur (15 tot 25 ºC) bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
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Voedingssupplement

voor borstgevoede baby’s

Wat u ook nog weten moet: Dagravit
Kids Vitamine K+D is een voedingssupplement.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een
gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging van
een gevarieerde voeding. De aanbevolen
dagelijkse dosering niet overschrijden. Dagravit
Kids Vitamine K+D druppels bevatten geen
gluten en er zijn geen kleurstoffen toegevoegd.

Dagravit Kids Vitamine K+D is eigendom van
VEMEDIA BV, Diemen.

25 ml
OLIE

Vemedia Informatielijn: 0900 2333666
(€ 0,15/min.) of www.dagravit.nl

Voedingssupplement

voor borstgevoede baby’s

KIDS VITAMINE K+D
Tenminste houdbaar tot einde:
126088844102

PROCESS
CMYK

PANTONE
2746

PANTONE
186

CUT

Dagravit K+D-druppels: de juiste
samenstelling speciaal voor
zuigelingen die borstvoeding
krijgen. De dosering van dit
voedingsupplement van Dagravit
voldoet aan het meest recente
advies van de Gezondheidsraad.
Vanaf de dag van de geboorte heeft uw baby
van bepaalde vitaminen extra nodig voor een
normale ontwikkeling en groei. Dagravit heeft
speciaal voor de allerkleinsten vitamine
K+D-druppels ontwikkeld. Vitamine K draagt
bij tot een normale bloedstolling. Het lichaam
maakt zelf in de darmen vitamine K aan, maar
bij zuigelingen gebeurt dit nog niet voldoende.
Omdat de moedermelk te weinig vitamine K
bevat, adviseert de Gezondheidsraad aan
zuigelingen die geheel of gedeeltelijk
borstvoeding krijgen, gedurende de eerste
drie levensmaanden extra vitamine K toe te
dienen. Tevens is het advies om zuigelingen
extra vitamine D te geven voor een normale
groei en ontwikkeling van het beendergestel.

Batch:
Nettovolume 25 ml

21 x 12 mm
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