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ACTIFEROL FE FORTE 60 kapsułek
 

Cena: 38,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisACTIFEROL FE FORTE 60 kapsułekACTIFEROL FE FORTE to produkt przeznaczony dla kobiet w ciąży, dzieci powyżej 12 roku życia
i dorosłych. Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Actiferol Fe® zawiera
unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i emulgacji.Właściwości:ACTIFEROL FE FORTE zawiera żelazo, które spełnia wiele ważnych
funkcji w organizmie. Przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Przyczynia się do prawidłowego tworzenia
hemoglobiny i czerwonych krwinek, co ma duże znaczenie dla rosnącego organizmu dziecka. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego. Jest składnikiem hemoglobiny, która warunkuje transport tlenu. Dzięki mikronizacji, czyli dużemu
rozdrobnieniu, przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelaza(III) jest dwukrotnie wyższa co potwierdzają badania naukowe. Żelazo
zawarte w Actiferol Fe® uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się dolegliwości ze strony układu
pokarmowego. Foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi i biorą udział w procesie podziału komórek. Folian aktywny jest dobrze
przyswajalny oraz gotowy do wykorzystania przez organizm. Folian aktywny zabezpiecza osoby, które mają problem z przyswajaniem
folianów ze zwykłego kwasu foliowego.Sposób użyciaKapsułkę należy połknąć i popić wodą. Dzieci powyżej 12 roku życia oraz dorośli w
przypadku problemów z połykaniem: kapsułkę należy otworzyć i wysypać jej zawartość do spożywanego pokarmu. Zaleca się spożywać
1 kapsułkę dziennie.WażneNie stosować, jeżeli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.SkładZawartość kapsułki: żelazo maltodekstryna, difosforan żelaza (III)
(pirofosforan żelaza(III)), maltodekstryna, emulgator: lecytyny, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, kwas pteroilomonoglutaminowy, L- metylofolian wapnia. Otoczka kapsułki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu.1
kapsułka zawiera:żelazo 30 mg (214%)*,foliany 200 µg (100%)*(w tym: aktywna forma kwasu foliowego (L-metylofolian wapnia) 100 µg
(50%)*,kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 100 µg (50%)*.*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.
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