Brugsanvisning - D3-vitamin babyspray

INDEN BRUG FØRSTE GANG
1. Fjern den gennemsigtige beskyttelseshætte fra pumpen
2. Drej mundstykket til vandret position
3. Fjern den hvide beskyttelseshætte fra mundstykket
4. Sigt mod en håndvask
5. Brug tommelfingeren til at trykke pumpen helt i bund 5-10 gange med 3 sekunders mellemrum,
indtil væsken kommer ud som en ensartet stråle
Produktet er nu klar til brug.

DAGLIG BRUG
1. Hold flasken i en vinkel mellem lodret og 45 grader
2. Placer mundstykket i barnets mund
3. Tryk pumpen helt i bund i én bevægelse med tommelfingeren

Mundstykket kan efter behov tørres af eller skylles under rindende lunkent vand. Mundstykket må
ikke tages af.
Ved daglig brug i hjemmet, er det ikke nødvendigt at sætte hætten på, men gem den evt. hvis I har
brug for at tage sprayen med ud af huset.
VIGTIGT: Opbevar altid beskyttelseshætterne udenfor små børns rækkevidde.

Om produktet

D3-vitamin babyspray er et flydende D-vitamintilskud. Vitaminopløsningen består af ekstra jomfru
olivenolie og D-vitamin.
Uanset om D-vitamin sprøjtes, dryppes eller gives med ske i munden på barnet, er effekten den samme: Dit
barn indtager D-vitamin opløst i vegetabilsk olie.
Forskellen fra de traditionelle D-vitamintilskud, som du doserer med en pipette, er primært øget
brugervenlighed og tidsbesparelse i hverdagen. Derudover har du nem mulighed for at sprøjte
vitaminopløsningen langt ind i barnets mund, så du sikrer, at dit barn sluger vitaminopløsningen i stedet for at
spytte den ud. Det er i tyndtarmen, at alle næringsstoffer og vitaminer optages og overføres til blodet.

Derfor skal dit barn have D-vitamin
D-vitamin bidrager til dit barns normale immunforsvar og er nødvendigt for barnets normale vækst og
knogleudvikling. Det betyder, at et dagligt tilskud af D-vitamin i de første leveår er vigtigt for dit barns helbred.
Mangel på D-vitamin kan hos børn medføre sygdommen rakitis (engelsk syge), hvor knoglerne bliver bløde,
fordi de ikke kan optage kalk uden D-vitamin.

Den rette dosering – hver gang
Fødevarestyrelsen anbefaler et dagligt tilskud af 10 μg D-vitamin til børn fra 2 uger til 4 år.
D3-vitamin babyspray doserer 10 µg i hvert sprøjt med maksimal varians på ±10%, som betyder, at Dvitaminindholdet i hver af de første 90 doser, er på mindst 9 mikrogram og maksimalt 11 mikrogram.
Fødevaremyndighederne har vurderet og fastsat øvre sikre grænser for længerevarende indtag af
næringsstoffer – også kaldet UL-værdier (Tolerable Upper Intake Level). Det betyder at et længerevarende
dagligt indtag, indenfor denne grænse vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer.
For D-vitamin er UL-værdien fastsat til 25 μg/dag for spædbørn i alderen 0-6 måneder, 35 μg/dag for spædbørn
i alderen 6–12 måneder og 50 μg/dag for ældre børn.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
kontakt@nordiskfamily.dk
Nordisk Family ApS
Ole Maaløes Vej 3
2200 København N

