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OLIMP CHELA-FERR BIO-COMPLEX 30 kapsułek
 

Cena: 13,15 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

OLIMP Chela-Ferr bio-complex® to suplement diety, który zawiera najlepiej przyswajalną i najbezpieczniejszą w dawkowaniu formę
żelaza w postaci chelatu aminokwasowego w zaawansowanym kompleksie z witaminami C, B6, B12 i kwasem foliowym. Suplement
pomaga w uzupełnieniu niedoborów żelaza oraz pokryciu zapotrzebowania na witaminy uczestniczące w procesach krwiotwórczych i
regulujących wzrost i funkcjonowanie komórek oraz procesy wzrostowe organizmu. 

Jakie skutki może mieć niedobór żelaza w organizmie?

Żelazo jest przede wszystkim potrzebne do wytwarzania czerwonych krwinek. Deficyt tego pierwiastka w ustroju człowieka objawia się
bardzo szybko. Charakterystyczne objawy to osłabienie fizyczne, zakłócenie snu, spadek sprawności intelektualnej i psychicznej,
obniżenie odporności. Z problemem niedoboru żelaza borykają się najczęściej kobiety w wieku rozrodczym, kobiety ciężarne, nastolatki
oraz ludzie starsi. Niedobór żelaza jest bardzo powszechny i powoduje często jeden z typów anemii.  

Dlaczego żelazo warto podawać w kompleksie z niektórymi witaminami?

Szczególnie wskazane jest przyjmowanie żelaza łącznie z witaminą C, B6, B12 i kwasem foliowym, gdyż składniki te dodatkowo,
niezależnie od żelaza, przyspieszają proces krwiotworzenia zapobiegając występowaniu niedokrwistości. 
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Witamina B6 pomaga organizmowi w gospodarce żelaza oraz uczestniczy w procesach krwiotwórczych, a także jest ważna dla
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i immunologicznego

Witamina B12 uczestniczy w wytwarzaniu czerwonych ciałek krwi, przeciwdziała niedokrwistości i wraz z kwasem foliowym odgrywa
istotną rolę przy podziałach komórek; 

Witamina C ułatwia wchłanianie trudnoprzyswajalnego żelaza niehemowego obecnego w produktach roślinnych, co zwiększa ogólną
pulę tego pierwiastka w organizmie oraz jego dystrybucję do szpiku kostnego, gdzie zachodzi produkcja elementów krwi z udziałem tego
pierwiastka;

Kwas foliowy reguluje wzrost i funkcjonowanie komórek, przyczynia się do prawidłowego rozwoju płodu w łonie matki oraz pobudza
procesy krwiotwórcze.

Jakie preparaty żelaza są najefektywniej wykorzystywane przez organizm?

Żelazo jest ogólnie składnikiem słabo przyswajalnym, stąd w procesie suplementacji powinno się stosować formy żelaza o najwyższym
stopniu biodostępności. Obecnie najbardziej efektywnym rodzajem suplementu jest żelazo w postaci chelatu aminokwasowego #℣佐⌡⌀䌀栀攀氀愀ⴀ
Ferr Bio-complex#℣䍐⌡⌀Ⰰ 欀琀爀攀最漀 瀀爀稀礀猀眀愀樀愀氀渀漁嬁܀ 樀攀猀琀 眀椀攀氀漀欀爀漀琀渀椀攀 爀愀稀礀 眀礁簀猀稀愀 渀椁簀 稀眀礀欁䈀礀挀栀 瀀爀攀瀀愀爀愀琀眀 簀攀氀愀稀愀⸀ 䨀攀猀琀 琀漀 稀愀爀愀稀攀洀 渀愀樀戀愀爀搀稀椀攀樀
bezpieczna forma żelaza, jaką obecnie oferuje rynek suplementów. 

Mikrografia elektronowa porównująca absorbcję w jelicie nieorganicznego żelaza z siarczanu z chelatem aminokwasowym FERROCHEL

Właściwą absorpcję żelaza z przewodu pokarmowego oraz ściśle kontrolowaną dystrybucję w obrębie organizmu zapewniają utworzone
chelaty aminokwasowe tego pierwiastka, charakteryzujące się niezwykle wysoką biodostępnością i całkowitym bezpieczeństwem
stosowania:

Ferrochel® - Aminokwasowy Chelat Żelaza ALBION® użyty w preparacie CHELA-FERR BIO-COMPLEX® otrzymał od Amerykańskiego
Departamentu Zdrowia FDA  certyfikat produktu Powszechnie Uznanego za Bezpieczny  - GRAS.

Także Europejska Organizacja Bezpieczeństwa Żywności, EFSA  uznała Ferrochel® za bezpieczny i biodostępny 

Wskazania 

Produkt polecany dla dzieci powyżej 3 roku życia, młodzieży i osób dorosłych jako uzupełnienie niedoborów żelaza - składnika
hemoglobiny, która jest nośnikiem tlenu w organizmie oraz uzupełnienie zapotrzebowania na kwas foliowy i witaminy: B6, B12, C
uczestniczące w procesach krwiotwórczych oraz regulujących wzrost i funkcjonowanie komórek. 

Szczególnie polecany osobom mającym zwiększone zapotrzebowanie na żelazo i/lub kwas foliowy - kobietom w ciąży, karmiącym, a
także planującym ciążę, w okresie około menstruacyjnym, jak również osobom o wzmożonej aktywności ruchowej, dawcom krwi,
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wegetarianom (preparat bez kapsułki).

Ważne

Wybierając preparat mineralny, zawsze na opakowaniu szukaj znaczka  ALBION ® MINERALS 

Albion Laboratories® jako jedyna firma na świecie, opracowała najbardziej precyzyjny i skuteczny proces przekształcania minerałów w
postać wysokoprzyswajalną przez organizm. Dzięki unikalnej technologii chelatowania minerałów #℣佐⌡⌀猀瀀攀挀樀愀氀渀攀洀甀 瀀漁䈁Ԁ挀稀攀渀椀甀 稀
aminokwasami#℣䍐⌡⌀Ⰰ 洀椀渀攀爀愁䈀礀 䄀氀戀椀漀渀愀글 猁Ԁ 欀椀氀欀愀欀爀漀琀渀椀攀 氀攀瀀椀攀樀 眀挀栁䈀愀渀椀愀渀攀 漀搀 琀爀愀搀礀挀礀樀渀礀挀栀 瀀爀攀瀀愀爀愀琀眀℀ 匁Ԁ 瀀漀渀愀搀琀漀 漀搀瀀漀爀渀攀 渀愀 搀稀椀愁䈀愀渀椀攀
składników antyodżywczych, nie osłabiają działania witamin oraz stwarzają mniejsze ryzyko przedawkowania. Nowatorskie i
opatentowane przez Albion osiągnięcie w zakresie produkcji minerałów znajdziesz w  produkcie  OLIMP CHELA-FERRBIO-COMPLEX®.

Uwaga

Do produkcji preparatu Chela-Ferr Bio-complex® firma Olimp Laboratories® wykorzystuje tylko i wyłącznie CHELAT AMINOKWASOWY
ŻELAZA – FERROCHEL® firmy ALBION® – super przyswajalną i najbezpieczniejszą formę żelaza otrzymaną w unikalnej, chronionej
patentem technologii należącej do ALBION®.

Nie kupuj tanich i niesprawdzonych środków. Twoje zdrowie i samopoczucie nie są tego warte!

Dawkowanie 

Najlepiej stosować raz dziennie po 1 kapsułce, po wybranym posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. 

Skład

Maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna – substancje wypełniające, chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®, kwas L-askorbinowy
#℣佐⌡⌀眀椀琀⸀䌀⌡⍃倣℣, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca,  kwas foliowy, chlorowodorek pirydoksyny #℣佐⌡⌀眀椀琀⸀ 䈀㘀⌡⍃倣℣, cyjanokobalamina #℣佐⌡⌀眀椀琀⸀
B12), żelatyna – otoczka kapsułki 

Substancje aktywne 

Informacja żywieniowa 1 kapsułka
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Chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel® TRAACS® (diglicynian żelaza) 70 mg

w tym: 

Żelazo 14 mg (100%*) 

Kwas foliowy 200 µg (100%*)

Witamina C 40 mg (50%*)

Witamina B6 1,4 mg (100%*) 

Witamina B12 2,5 µg (100%*) 

*%ZDS - procent zalecanego dziennego spożycia (w odniesieniu do znakowania suplementów diety). 

** Rekomendowana dawka dla kobiet planujących ciążę, w okresie ciąży i laktacji 400 ěg lub ustalona indywidualnie po konsultacji z
lekarzem. 
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