
 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 
 

Actiferol Fe 30 mg 30 kaps.
 

Cena: 27,04 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać -

Producent SEQUOIA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Actiferol Fe™ zawiera żelazo SunActive®Fe w unikalnej, zmikronizowanej formie. Dzięki mikronizacji, czyli dużemu rozdrobnieniu,
przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelazowego jest dwukrotnie wyższa – co potwierdzają badania kliniczne.
Żelazo SunActive®Fe uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku, dzięki temu nie odczuwa się dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego. Nie barwi zębów i nie daje metalicznego posmaku. Posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognised As
Safe).

Żelazo jest składnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania naszego organizmu. Od dawna wiadomo już, iż
korzystnie wpływa na procesy wzrostowe i odpornościowe. Dostępność tego pierwiastka i jego przyswajalność zależy od jego formy
oraz jakości spożywanego przez nas pokarmu.

Grupami szczególnie narażonymi na niedobory żelaza są:
niemowlęta urodzone przedwcześnie,
niemowlęta o niskiej masie urodzeniowej,
niemowlęta z ciąż mnogich,
niemowlęta urodzone o czasie, gdzie u matek podczas ciąży wystąpiły niedobory żelaza,
niemowlęta i dzieci z zaburzeniami trawienia i wchłaniania,
niemowlęta i dzieci po długotrwałej chorobie,
niemowlęta powyżej 6. miesiąca życia i dzieci w okresie intensywnego rozwoju,
dzieci i młodzież w okresie dojrzewania,
kobiety w okresie rozrodczym,
osoby starsze z zaburzeniami wchłaniania.

Skład: 
Pirofosforan żelazo (żelazo III), maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu. Otoczka kapsułki: dwutlenek tytanu,
żelatyna.

100g produktu zawiera:
wartość energetyczna 919kJ/217kcal
białko 0g,
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węglowodany 50,8g,

cukry 0g, tłuszcz 1,5g,kwasy tłuszczowe nasycone 1,4g,
błonnik pokarmowy 0g,
sód 3,6g,
żelazo 5236mg.

1 kapsułka zawiera: 
białko 0g,
węglowodany 0,29g,
cukry 0g,
tłuszcz 0,01g,
kwasy tłuszczowe nasycone 0,01g,
błonnik pokarmowy 0g,
sód 0,02g,
żelazo 30mg (214%)*.

* ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie

Dawkowanie:
W stanach niedoboru żelaza i/lub anemii:
Niemowlęta i dzieci: dawkowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania.
Dorośli: 1 kapsułka dziennie i/lub pod nadzorem lekarza.

Niemowlęta i dzieci: kapsułkę należny otworzyć i wysypać jej zawartość do spożywanego przez dziecko pokarmu.
Dorośli: kapsułkę należny połknąć i popić wodą.
Actiferol Fe™ nie zmienia smaku spożywanych pokarmów.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed pierwszym zastosowaniem preparatu zapoznaj się z ulotką lub informacjami zamieszczonymi na opakowaniu
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