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NANCARE® Vitamina D
O novo Nestlé NANCARE® VITAMINA D cobre a ingestão diária recomendada de vitamina D. A vitamina
D é importante para o crescimento e desenvolvimento normais dos ossos e contribui para o
funcionamento normal do sistema imunitário das crianças.
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NANCARE® Vitamina D
O novo Nestlé NANCARE® VITAMINA D cobre a ingestão diária recomendada de vitamina D. A vitamina
D é importante para o crescimento e desenvolvimento normais dos ossos e contribui para o
funcionamento normal do sistema imunitário das crianças.

[7]

Imprimir [1]
Partilhar
Get the coupon [8]

Características e Benefícios:
Nova gama NESTLÉ NANCARE® de suplementos alimentares para ajudar o seu bebé com um cuidado
extra e apoiar o seu desenvolvimento.
Sabia que…
A deficiência em vitamina D é comum mesmo nos países mais quentes e nos países em que não
existe fortificação de vitamina D nos alimentos.
A vitamina D é um nutriente chave para o desenvolvimento saudável dos ossos e para a função
normal do sistema imunitário.
A suplementação de vitamina D é recomendada de forma a garantir um status adequado de vitamina
D em lactentes e crianças.
O novo Nestlé NANCARE® Vitamina D cobre a ingestão diária recomendada de vitamina D. A vitamina D
é importante para o crescimento e desenvolvimento normais dos ossos e contribui para o funcionamento
normal do sistema imunitário das crianças.
Desenvolvido com base em evidência científica recente e apenas com ingredientes clinicamente
comprovados.
Dose diária recomendada: 2 gotas
Uma embalagem contém aproximadamente 50 doses diárias
Apresentação:
Frasco de vidro com 5 ml de capacidade.
Benefícios:
• Vitamina D, 100% alinhado com as últimas recomendações
• Sem glúten
Modo de Preparação:
1. Agite antes de usar. Tomar 2 gotas por dia, salvo indicação em contrário pelo pediatra.

2. Incline o frasco num ângulo de 45? para as gotas se formarem lentamente.
3. As gotas podem ser administradas numa colher, diretamente no peito da mãe, adicionadas ao leite
materno, leite ou outra bebida. Fechar bem a tampa após utilização.
Modo de Conservação:
Conservar a uma temperatura ambiente (máx. 25º), num local seco e fresco. Evitar expor o produto a
fontes de calor, luz solar direta ou em contacto com água.

Ingredientes:
Óleo de girassol, triglicéridos de cadeia média, antioxidante (alfa-tocoferol), vitamina D3 (colecalciferol).
Nota Importante:
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos do leite materno, regime alimentar
equilibrado ou de um estilo de vida saudável. Não exceder a dose diária recomendada. Manter fora do
alcance das crianças.

Informação sobre o Produto
Finalidade do produto
Sabia que…
A vitamina D contribui para o funcionamento normal do sistema imunitário e é necessária para o
crescimento e o desenvolvimento normais dos ossos das crianças.
- A suplementação de vitamina D é recomendada de forma a garantir um status adequado de vitamina D
em lactentes e crianças.
O novo Nestlé NANCARE® VITAMINA D cobre a ingestão diária recomendada de vitamina D. A vitamina
D contribui para o funcionamento normal do sistema imunitário e é necessária para o crescimento e o
desenvolvimento normais dos ossos das crianças.

Características e Benefícios
Para ajudar o seu bebé com um cuidado extra e apoiar o seu desenvolvimento, a NESTLÉ desenvolveu
NANCARE® VITAMINA D.

Apresentação:
Frasco de vidro com 5 ml de capacidade.

NANCARE VITAMINA D contém:
Vitamina D, 100% alinhado com as últimas recomendações
Sem glúten

Desenvolvido com base em evidência científica recente e apenas com ingredientes clinicamente

comprovados.
Dose diária recomendada: 2 gotas
Uma embalagem contém aproximadamente 50 doses diárias
O organismo sintetiza Vitamina D de um modo natural quando exposto diretamente à luz solar. Desta
forma, o corpo consegue sintetizar uma parte das necessidades diárias de vitamina D. No entanto, apesar
da importância do sol para sintetizar Vitamina D, a exposição solar das crianças pequenas deve ser muito
controlada nos primeiros anos de vida a fim de evitar problemas relacionados com a pele. Os bebés
alimentados com leite materno necessitam de suplementação em Vitamina D porque o leite humano é
uma fonte naturalmente pobre deste nutriente.

Ingredientes e Informação Nutricional
Óleo de girassol, triglicéridos de cadeia média, antioxidante (alfa-tocoferol), vitamina D3 (colecalciferol).
Tabela Nutricional:

Informação adicional
Conservar a uma temperatura ambiente (máx. 25º), num local seco e fresco. Evitar expor o produto
a fontes de calor, luz solar direta ou em contacto com água.
Nota Importante:
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos do leite materno, regime
alimentar equilibrado ou de um estilo de vida saudável. Não exceder a dose diária recomendada.
Manter fora do alcance das crianças.
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