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Szelazo+ SR 60 kaps.
 

Cena: 32,20 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.o prz.uwal.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Szelazo+ SR, 60 kapsułek

Suplement diety o wysokiej zawartości żelaza, witaminy C, B6, B12 i kwasu foliowego. Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek i hemoglobiny, prawidłowym transporcie tlenu w organizmie oraz w zmniejszaniu uczucia zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka po posiłku z odpowiednią ilością wody lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Składniki: substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, chelat żelaza (diglicynian żelaza Fe), składnik
otoczki kapsułki - żelatyna, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja zagęszczająca - hydrokrypropylometyloceluloza, substancja
glazurująca - szelak, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), kwas foliowy - kwas pteroilomonoglutaminowy, przeciwutleniacz - TBHQ
E319, cyjanokabalamina (witamina B12).

1 kapsułka zawiera: 28mg żelaza (w postaci chelatu aminokwasowego) (200%)*, 40mg witaminy C (50%)*, 1,4mg witaminy B6 (100%)*,
400µg kwasu foliowego (200%)*, 2,5µg witaminy B12 (100%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie stosowania produktu nie należy przyjmować innych
produktów zawierających żelazo i kwas foliowy.

Ważne wskazówki:
Spożycie powyżej 20 mg żelaza na dobę może powodować lekki dyskomfort i dolegliwości żołądkowe u osób wrażliwych.
Produkt nie zawiera glutenu, laktozy oraz sztucznych barwinków.
Preparat należy przechowywać w temperaturze 15-25 stopni Celsjusza.
Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
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Chronić przed światłem i wilgocią.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Informacje o produkcie:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp.z o.o.,
ul.Ostrzykowizna 14A,
05-170 Zakroczym.

Wyprodukowano przez:
Kreo Sp.z o.o.,
ul. Zabraniecka 82,
03-787 Warszawa.
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