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Chela-Ferr Forte, 30 kapsułek żelazo krew
 

cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent Olimp

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Minerały

Opis produktu
 

Chela-ferr forte to suplement diety, który zawiera wysoko przyswajalną i dobrze tolerowaną przez organizm formę żelaza (Fe) – chelat
aminokwasowy Albion. Preparat wzbogacony jest kwasem foliowym, witaminą C, B6 i B12.

Żelazo – główny składnik suplementu, jest bardzo ważnym mikroelementem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
W szczególności:

Zawarte w preparacie witaminy ułatwiają przyswajanie żelaza. Oprócz tego m.in. wspomagają produkcję czerwonych krwinek,
poprawiają funkcjonowanie układu nerwowego, samopoczucie i nastrój. Redukują uczucie znużenia i zmęczenia oraz zwiększają
odporność.

Wskazania

Dla dzieci powyżej 3 roku życia, młodzieży i osób dorosłych jako uzupełnienie zapotrzebowania na żelazo (składnik hemoglobiny, która
jest nośnikiem tlenu w organizmie) kwas foliowy i witaminy B6, i B12, uczestniczące w produkcji czerwonych krwinek oraz witaminę C
ułatwiającą wchłanianie żelaza niehemowego.

Szczególnie polecany osobom mającym zwiększone zapotrzebowanie na żelazo jak również kobietom w ciąży, planującym ciążę,
karmiącym piersią i w okresie około menstruacyjnym, jak również osobom przy wzmożonej aktywności ruchowej, dawcom krwi,
wegetarianom (preparat bez kapsułki).

Działanie

żelazo jest nieodzownym składnikiem białek hemowych i żelazowo
siarkowych, które transportują tlen we krwi i w tkance mięśniowej
uczestniczy w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego
odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu hemoglobiny i czerwonych ciałek krwi
podobnie jak witaminy: C, B6, B12 i kwas foliowy odpowiada za redukcję uczucia zmęczenia i znużenia;
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 wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego;
zapotrzebowanie organizmu na żelazo znacząco wzrasta w okresie okołomenstruacyjnym, ciąży i karmienia piersią oraz wzmożonego
wysiłku fizycznego;
witaminy B6 i B12 uczestniczą w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, a także są ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu
nerwowego i immunologicznego;
witamina C ułatwia wchłanianie żelaza niehemowego
kwas foliowy przyczynia się do prawidłowego wzrostu tkanek matki w czasie ciąży oraz uczestniczy w procesach krwiotwórczych.

Zalecana do spożycia dzienna porcja 1 kapsułka dziennie po posiłku, popijając dużą ilością wody, lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Skład

diglicynian żelaza (II) (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel TRAACS), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna;
maltodekstryna, kwas L-askorbinowy (wit.C), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kwas
pteroilomonoglutaminowy (folian), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), cyjanokobalamina (wit. B12), kapsułka ( składnik otoczki –
żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu).

Uwagi do stosowania

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Zawartość 30 kapsułek

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES
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