Speeksel en etenswaren kunnen de inhoud
van het flesje verontreinigen.
Davitamon D Aquosum bevat per dagdosering
van 10 druppels:

D

Vitamine

200 %

*= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid volgens de Gezondheidsraad, voor volwassenen. De Gezondheidsraad adviseert
aan kinderen van 0 tot 4 jaar het hele jaar door 10 microgram
extra vitamine D te gebruiken.
1 druppel = 1 g vitamine D3 (40 IE) opgelost in water met
een lichte anijssmaak.

Het bijzondere aan Davitamon D
Davitamon D is een voedingssupplement
dat speciaal ontwikkeld is om in de verhoogde
behoefte aan vitamine D te kunnen voorzien
van kinderen van 0 tot 4 jaar. Baby’s, peuters
en ook al wat oudere kinderen hebben extra
vitamine D nodig. Bij kinderen in de groei
vindt namelijk de opbouw van botten en
tanden in een veel sneller tempo plaats dan
na die tijd. Voldoende kalkopname en de
daarvoor noodzakelijke vitamine D zorgt
voor sterke tanden en een gaaf gebit. De
Gezondheidsraad adviseert aan kinderen
van 0 tot 4 jaar per dag 10 microgram extra
vitamine D te gebruiken.
Davitamon heeft speciaal voor baby’s

Vitamine

10 g

Aanbevolen gebruik per dag
Baby’s en kinderen van 0 tot 4 jaar:
10 druppels per dag gedurende het hele jaar.
Kinderen vanaf 4 jaar die weinig buiten
komen of met een donkere huidskleur:
10 druppels per dag gedurende het hele jaar.
Het aanbevolen gebruik niet overschrijden.
Wijze van gebruik
Toedienen met behulp van bijvoorbeeld een
theelepeltje of vermengen met de voeding,
maar Davitamon D Aquosum niet met de
voeding meekoken. Vermijd bij toediening
contact van het flesje met de mond of
etenswaren. Speeksel en etenswaren kunnen
de inhoud van het flesje verontreinigen.

110 x 210 mm

Davitamon D Tabletjes bevat per dagdosering
van 4 tabletjes:

D

K

10195.5

10 g

200 %

Olie

De kenmerken van Davitamon D:
Voor sterke botten en tanden
Verkrijgbaar in olie (25 ml), aquosum
(25 ml) en tabletjes (200 en 500 stuks)
Bevat vitamine D3 (cholecalciferol)
Davitamon D Olie bevat per dagdosering
van 10 druppels:

*= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid volgens de Gezondheidsraad, voor volwassenen. De Gezondheidsraad adviseert
aan kinderen van 0 tot 4 jaar het hele jaar door 10 microgram
extra vitamine D te gebruiken.
1 tabletje = 2,5 g vitamine D3 (100 IE) met een lichte
citroensmaak.

Aanbevolen gebruik per dag
Kinderen van 0 tot 4 jaar:
4 tabletjes per dag gedurende het hele jaar.
Kinderen vanaf 4 jaar die weinig buiten
komen of met een donkere huidskleur:
4 tabletjes per dag gedurende het hele jaar.
Het aanbevolen gebruik niet overschrijden.

D

10 g

200 %

*= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid volgens de Gezondheidsraad, voor volwassenen. De Gezondheidsraad adviseert
aan kinderen van 0 tot 4 jaar het hele jaar door 10 microgram
extra vitamine D te gebruiken.
1 druppel = 1 g vitamine D3 (40 IE) opgelost in plantaardige
olie.

Aanbevolen gebruik per dag
Baby’s en kinderen van 0 tot 4 jaar:
10 druppels per dag gedurende het hele jaar.
Kinderen vanaf 4 jaar die weinig buiten
komen of met een donkere huidskleur:
10 druppels per dag gedurende het hele jaar.
Het aanbevolen gebruik niet overschrijden.
Wijze van gebruik
Toedienen met behulp van bijvoorbeeld een
theelepeltje of vermengen met de voeding,
maar Davitamon D Olie niet met de voeding
meekoken. Vermijd bij toediening contact
van het flesje met de mond of etenswaren.

Wijze van gebruik
Davitamon D Tabletjes zijn gemakkelijk te
kauwen en zonder water in te nemen.
Bewaren
Koel en droog bewaren in de originele
verpakking. Buiten bereik van kinderen houden.
Voor meer informatie of vragen
Voor meer informatie of vragen over Davitamon
D of andere Davitamon producten kun je kijken
op www.davitamon.nl of schrijven naar onderstaand adres. Vermeld bij correspondentie
altijd het chargenummer dat aangegeven staat
op de onderzijde van het kartonnen doosje en
op het etiket van de flacon.
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Davitamon Compleet
Multivitamines voor volwassenen
Davitamon Compleet Mama
Multivitamines voor vrouwen die
zwanger willen worden, zwanger zijn
of borstvoeding geven
Davitamon Femfit
Multivitamines speciaal voor vrouwen
Davitamon Actifit 50+ en 65+
Multivitamines speciaal voor 50- en
65-plussers
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08-09-2011
Hoog gehalte aan vitamines met
vitamine B-complex en ijzer voor
energie bij vermoeidheid

Davitamon B-Complex
B-vitamines bij vermoeidheid
Davitamon Calcium D + K
Calcium, vitamine D en K voor sterke
botten
Davitamon Vitamine D/D50+
Vitamine D voor sterke botten

