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VitaCea 

suplement diety 

 

krople 

30 ml 

 

Witamina C 100 mg/ml 

 

krople dla dzieci od 1 miesiąca życia 

W okresie wzmożonego zapotrzebowania na witaminę C 

 

Zastosowanie: 

 w okresie wzmożonego zapotrzebowania na witaminę C 

 jako uzupełnienie diety ubogiej w warzywa i owoce cytrusowe 

 

 5 kropli 10 kropli 15 kropli 

Witamina C 25 mg (31%)* 50 mg (63%)* 75 mg (94%)* 

* % referencyjnej wartości spożycia 

 

Witamina C działa wszechstronnie. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, układu 

nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Zwiększa przyswajanie żelaza oraz po-

maga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Bierze udział w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry oraz zębów. 

 

Sposób użycia:               

Doustnie w trakcie lub po posiłku.  

Niemowlęta powyżej 1 miesiąca i dzieci do 3 roku życia: 5 kropli na dobę (krople należy dodać do butelki lub 

podać na łyżeczce z mlekiem lub sokiem).  

Dzieci powyżej 3 roku życia: 10 kropli na dobę. 

Dzieci w wieku szkolnym i młodzież: 15 kropli na dobę.  

Produkt przed spożyciem wymaga rozcieńczenia. 

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.  

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 
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Przeciwwskazania:  

Uczulenie na którykolwiek ze składników kropli. Należy zachować ostrożność w przypadku niewydolności nerek, 

występowania zaburzeń spichrzania żelaza, niedoboru erytrocytarnej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. 

 

Uwaga:  

Należy przerwać przyjmowanie witaminy C (kwasu askorbinowego) na 2 do 3 dni przed oddaniem materiału do 

badań krwi i moczu.  

 

Przechowywanie:  

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie chłodzić, nie zamrażać. Chronić od światła. Przechowywać  

w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Nie należy stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. 

 

Składniki: substancja zagęszczająca: glicerol, witamina C (kwas L-askorbinowy), woda. 

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Producent:   

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151 


