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Ferovit Bio Special 30 kapsułek
 

Cena: 19,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Ferovit Bio Special 30 kapsułek

Ferovit Bio Special zawiera mikrokapsułkowane liposomowe żelazo Lipofer (difosforan żelaza), kwas foliowy oraz witaminy C, B6 i B12.
Żelazo Lipofer w postaci liposomów wykazuje dużą biodostępność, jest absorbowane w całości, nie drażni przewodu pokarmowego.
Żelazo Lipofer w mikrokapsułkach nie pozostawia metalicznego posmaku. Dzięki swej postaci mikrokapsułek żelazo Lipofer nie utlenia
przyjmowanych w pokarmach witamin i tłuszczów i dlatego może być przyjmowane w trakcie posiłków. Żelazo odgrywa kluczową rolę
w prawidłowym tworzeniu hemoglobiny i czerwonych krwinek. Żelazo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych. Żelazo
wspólnie z witaminą C wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego, a wraz z kwasem foliowym i witaminami B6, B12 oraz C
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza. Kwas foliowy przyczynia się do
wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży. Odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu krwiotwórczego, uczestniczy w tworzeniu i
dojrzewaniu krwinek czerwonych. Witaminy B6 i B12 uczestniczą w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, a także są ważne dla
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i odpornościowego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: dorośli-1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Składniki: olej sojowy, składniki otoczki kapsułki (żelatyna, substancja wiążąca - glicerol, barwnik - tlenek i wodorotlenki żelaza), Lipofer
(skrobia kukurydziana, difosforan żelaza, emulgator-lecytyna słonecznikowa) olej palmowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), olej
kokosowy częściowo utwardzony, stabilizator-wosk pszczeli żółty, emulgator-lecytyna sojowa, witamina B12 0,1%, witamina B6, kwas
foliowy.

1 kapsułka zawiera: Lipofer 333mg, (w tym żelazo Fe 28mg (200%)*), witamina C 40mg (50%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, kwas
foliowy 400mcg (200%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.
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Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni Celsjusza, w zamkniętym
opakowaniu.
Produkt może być stosowany przez osoby na diecie bezglutenowej.
Produkt zawiera soję.

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Żmigrodzka 242E
51-131 Wrocław
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