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FEROVIT BIO SPECIAL 30 kapsułek
 

Cena: 15,40 PLN

Opis słownikowy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

FEROVIT BIO SPECIAL 30 kapsułek  

 

Wskazania

FEROVIT Bio Special polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety ubogiej w żelazo, kwas foliowy oraz witaminy B6, B12 i C:

przy zwiększonej aktywności fizycznej i umysłowej

w stanach niedoboru żelaza w diecie

przy źle zbilansowanych dietach odchudzających, ubogich w produkty zawierające naturalne żelazo

przy utracie apetytu

osobom o zwiększonym zapotrzebowaniu na żelazo, w tym: kobietom, u których występują obfite miesiączki, kobietom planujących
ciąże, ciężarnym oraz karmiącym, rekonwalescentom, dawcom krwi, nastolatkom w okresie wzrostu oraz osobom starszym

 

Działanie  

FEROVIT Bio Special zawiera mikrokapsułkowane liposomowe żelazo LIPOFER® (difosforan żelaza), kwas foliowy oraz witaminy C, B6 i
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B12.

Żelazo LIPOFER® w postaci liposomów wykazuje dużą biodostępność, jest absorbowane w całości, nie drażni przewodu pokarmowego.

Żelazo Lipofer® w mikrokapsułkach nie pozostawia metalicznego posmaku.

Może być stosowane przez osoby na dietach bezglutenowych.

Dzięki swej postaci mikrokapsułek żelazo Lipofer® nie utlenia przyjmowanych w pokarmach witamin i tłuszczów i dlatego może być
przyjmowane w trakcie posiłków.  

Żelazo jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu. Odgrywa kluczową rolę w prawidłowym tworzeniu
hemoglobiny i czerwonych krwinek.

Żelazo korzystnie wpływa na procesy wzrostowe oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych. W przypadku
niedoboru żelaza traci się apetyt, co może prowadzić do kolejnych niedoborów innych składników odżywczych.

Żelazo wspólnie z witaminą C wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego, a wraz z kwasem foliowym i witaminami B6, B12
oraz C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.  

Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.

Kwas foliowy przyczynia się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży. Odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu
krwiotwórczego, uczestniczy w tworzeniu i dojrzewaniu krwinek czerwonych. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
centralnego układu nerwowego

Witaminy B6 i B12 uczestniczą w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, a także są ważne dla prawidłowego funkcjonowania
układu nerwowego i odpornościowego.

 

Sposób użycia

Dorośli - 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Ważne jest prowadzenie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.

 

Skład  

 

  

Składnik aktywny

  

dzienna porcja

1 kapsułka

  

% ZDS*

  

LIPOFER®

(w tym żelazo Fe)

  

333 mg

28 mg

  

-

200%

      

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Witamina C 40 mg 50%

  

Witamina B6

  

1,4 mg

  

100%

  

Kwas foliowy

  

400 µg

  

200%

  

Witamina B12

  

2,5 µg

  

100%

* Zalecane Dzienne Spożycie
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