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ACTIFEROL FE 15 mg 30 saszetek
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

Actiferol to unikalna linia preparatów żelaza opracowana specjalnie z myślą o najbardziej wrażliwych grupach konsumentów takich jak
niemowlęta i dzieci. Żelazo Actiferol dobrze się przyswaja a jednocześnie jest delikatne dla przewodu pokarmowego i nie barwi zębów.

 

Actiferol to

·         Bezpieczeństwo i dobra tolerancja

- nie daje objawów z przewodu pokarmowego: biegunki, zaparcia, wymioty, nudności

- żelazo zawarte w Actiferol jest stosowane w żywności dla niemowląt

·         Wysoka przyswajalność

- dwukrotnie wyższa przyswajalność

- przyswajalność nie ma związku z pożywieniem

·         Unikalny sposób podania, idealny dla dzieci

- zawartość saszetki zaleca się dodać do pożywienia

- łatwo się rozpuszcza i nie zmienia smaku spożywanych potraw

- nie barwi zębów, nie ma metalicznego smaku i zapachu
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Wskazania

ACTIFEROL to produkt dla niemowląt od 1. doby życia, dzieci i dorosłych do stosowania w celu zapewnienia prawidłowej podaży żelaza i
anemii. 

 

Zalecana porcja do spożycia

Profilaktyka niedoboru żelaza

·         Niemowlęta od 1. doby życia i dzieci do 12. roku życia

- przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania.

·         Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 1 saszetka 15 mg żelaza dziennie

 

W stanach niedoboru żelaza i/lub anemii

·         Przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania

 

Sposób użycia

Zawartość saszetki rozpuścić w niewielkiej objętości ciepłego płynu (ok. 1/4 szkl. wody lub ściągniętego pokarmu matki) lub dodać do
pożywienia (łyżka stołowa zupki lub kaszki).

 

Ważne

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

 

Skład

 

1 saszetka zawiera 15 mg żelaza w postaci mikronizowanego pirofosforanu żelaza
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