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ACTIFEROL FE krople 30 ml
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać zaw.doust.

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościACTIFEROL FE krople 30 mlActiferol Fe zawiera unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i emulgacji. Dzięki mikronizacji,
czyli dużemu rozdrobnieniu, przyswaialność żelaza z pirofosforanu żelaza (III) jest dwukrotnie wyższa.Żelazo jest mikroelementem
potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Przyczynia się ao prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u
dzieci. Przyczynia się do prawidłowego tworzenia hemoglobiny i czerwonych krwinek, co ma duze znaczenie dla rosnącego organizmu
dziecka. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest składnikiem hemoglobiny, która warunkuje transport
tlenu.Żelazo zawarte w Actiferol Fe:uwalnia się w jelitach a nie w żołądku, dzięki temu nie odczuwa się dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowegonie barwi zębów i nie daje metalicznego posmakuposiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognised As
Safe)Produkt przeznaczony dla niemowląt, dzieci i dorosłych.Zalecane spożycieZaleca się spożywać 5-40 kropli dziennie.Przed użyciem
należy energicznie wstrząsnąć butelką w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny. Odpowiednią ilość kropli odmierzyć na łyżeczkę i podać
bezpośrednio doustnie.WażnePrzeciwwskazania: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji.Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy tryb życia.Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przechowywać w
temperaturze pokojowej.Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 2 miesięcy.Chronić od światła i wilgoci.Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.Składniki

rafinowany olej MCT (?rednio?a?cuchowe trójglicerydy) z ziarna palmy; ?elazo (difosforan ?elaza (III) (pirofosforan ?elaza (III));

przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Porcja Zawarto?? ?elaza (% realizacji
Referencyjnych Warto?ci Spo?ycia)
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5 kropli 2,5 mg (18%)

10 kropli 5 mg (36%)

20 kropli 10 mg (71%)

30 kropli 15 mg (107%)

40 kropli 20 mg (143%)
ProducentPOLSKI LEKChopina 1034-100 Wadowice
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