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Actiferol Fe, krople, 30 ml
 

Cena: 30,27 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać zawiesina doustna

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Actiferol Fe, suplement diety w postaci kropli dla niemowląt, dzieci i dorosłych, zawierający unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i
emulgacji. Dzięki mikronizacji, czyli dużemu rozdrobnieniu, przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelaza (III) jest dwukrotnie wyższa.
Żelazo zawarte w Actiferol Fe uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się dolegliwości ze strony układu
pokarmowego. Żelazo wspomaga prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu, przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji
poznawczych u dzieci, przyczynia się do prawidłowego tworzenia hemoglobiny i czerwonych krwinek, wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego, jest składnikiem hemoglobiny, która warunkuje transport tlenu.

Zastosowanie
Suplementacja diety w żelazo.

Zalecane spożycie

Dziennie: zaleca się spożywać 5-40 kropli.
Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć butelką aby uzyskać jednolitą zawiesinę.
Odpowiednią ilość kropli odmierzyć na łyżeczkę i podać bezpośrednio doustnie.
Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Skład
Rafinowany olej MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy) z ziarna palmy; żelazo (difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III));
przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

5 kropli zawiera: żelazo 2,5mg (18%)* - dla niemowląt i dzieci poniżej 4 roku życia
10 kropli zawiera: żelazo 5mg (36%)* - dla dzieci powyżej 4 roku życia
20 kropli zawiera: żelazo 10mg (71%)* - dla dorosłych
30 kropli zawiera: żelazo 15mg (107%)* - dla dorosłych
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40 kropli zawiera: żelazo 20mg (143%)* - dla dorosłych

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie
W sposób niedostępny dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i zdrowego trybu życia.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

