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Actiferol Fe START saszet. 30 sasz.
 

Cena: 23,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać saszet.

Producent SEQUOIA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Actiferol Fe® zawiera żelazo w unikalnej, zmikronizowanej formie. Dzięki mikronizacji, czyli dużemu rozdrobnieniu, przyswajalność
żelaza jest dwukrotnie wyższa – co potwierdzają badania kliniczne. Wpływa to na skuteczną normalizację poziomu hemoglobiny.
Żelazo Actiferol Fe® jest delikatne dla przewodu pokarmowego, uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku, dzięki temu nie odczuwa się
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Nie powoduje, często występujących przy suplementacji, skutków ubocznych, takich
jak: biegunka, zaparcia, wymioty, nudności.
Nie daje metalicznego posmaku. Posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognised As Safe).

Dodatkowo Actiferol Fe® START zawiera:
Witaminę B6, która pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek. Ponadto bierze udział w transporcie i metabolizmie żelaza.
Witaminę C, która zwiększa przyswajalność żelaza oraz korzystnie wpływa na stan naczyń krwionośnych.
Kwas foliowy, który jest ważnym składnikiem biorącym udział w procesach krwiotworzenia i podziałach komórkowych. Dodatkowo
pozwala utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi poprzez poprawę elastyczności żył i tętnic.

Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka

Skład:
Pirofosforan żelazowy (żelazo III), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), kwas askorbinowy (witamina C), kwas foliowy,
maltodekstryna, dekstroza.

1 saszetka zawiera:
energia 14,31 kJ/ 3,42 kcal,
białko 0g,
węglowodany 0,84g,
cukry 0g,
tłuszcz 0g,
kwasy tłuszczowe nasycone 0g,
błonnik pokarmowy 0g,
sód 0g,
bioprzyswajalne żelazo 7 mg (49,93% ZDS)
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witamina B6 25 mg (1787,5% ZDS)
witamina C 20 mg (25% ZDS)
kwas foliowy 150 mcg (75% ZDS)
ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie

Dawkowanie:
W stanach niedoboru żelaza i/lub anemii: przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania.
Zawartość saszetki należy dodać do niewielkiej ilości (2-3 łyżki) ściągniętego pokarmu matki lub mleka, a następnie wymieszać.
Przygotowaną zawiesinę podać dziecku bezpośrednio po sporządzeniu.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania
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