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Actiferol Fe Forte, 60 mg, kaps., 30 szt
 

Cena: 38,57 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SEQUOIA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Actiferol Fe® FORTE to skuteczny i wyjątkowo delikatny preparat, opracowany specjalnie dla wrażliwych grup pacjentów, takich jak:
dzieci i kobiety w ciąży.
Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka

Actiferol Fe® FORTE  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 barwi zębów i nie daje metalicznego posmaku. Posiada certyfikat bezpieczeństwa
GRAS (Generally Recognised As Safe).

Żelazo oddziałuje na rozwój i pracę komórek oraz wspiera działanie układu immunologicznego. W związku z tym, że jest niezbędne do
budowy hemoglobiny (która dostarcza tlen do wszystkich komórek ciała), jego niedobór może wywoływać anemię.
Preparat zawiera również kwas foliowy, który uczestniczy w podziałach komórkowych i procesie powstawania krwi. Zapobiega
powstawaniu wad rozwojowych cewy nerwowej u rozwijającego się płodu.

Skład:
Pirofosforan żelaza (III), kwas pteroilomonoglutaminowy, składniki otoczki kapsułki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu

1 kapsułka zawiera:
Bioprzyswajalne żelazo 60 mg (428% ZDS),
Kwas foliowy 200 mcg (100% ZDS),
ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie

Dawkowanie:
Kobiety w ciąży i dorośli
W stanach niedoboru żelaza: 1 kapsułki dziennie.
W stanach niedokrwistości z niedoboru żelaza i/lub anemii: 1-2 kapsułki dziennie. Przyjmowanie pod nadzorem lekarza.
Dzieci
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Przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed użyciem zapoznaj się ze szczegółowym opisem produktu i sposobu stosowania zamieszczonym w ulotce.
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