
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Actiferol Fe 15 mg x 30 sasz
 

Cena: 34,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 sasz

Postać Proszki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Actiferol Fe w postaci saszetek od producenta Polski Lek jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych,
młodzieży, dzieci i niemowląt. Produkt stosuje się doustnie i należy przyjmować go wyłącznie w określonych dawkach.

Na co jest Actiferol Fe? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie codziennych posiłków w dawkę żelaza.
Odpowiednie stężenie tego pierwiastka jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, dlatego należy reagować na
wszelkiego rodzaju objawy mogące świadczyć o jego niedoborach. Żelazo wspiera rozwój funkcji poznawczych u dzieci, a poza tym
przyczynia się do syntezy hemoglobiny oraz erytrocytów. Pierwiastek ten wspomaga również funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Suplement diety Actiferol Fe ma w swoim składzie żelazo, które zostało poddane mikronizacji i emulgacji. Mikronizacja jest metodą
polegającą na rozdrabnianiu składników, która sprawia, że żelazo z pirofosforanu żelaza (III) jest lepiej przyswajalne. Co ważne, żelazo
wchodzące w skład suplementu diety Actiferol Fe uwalniane jest dopiero w jelitach. Nie uwalnia się w żołądku, więc pacjent nie
odczuwa dolegliwości związanych z układem pokarmowym.

W opakowaniu znajduje się 30 saszetek Actiferol Fe. W skład 1 saszetki suplementu diety wchodzi 15 mg (107% RWS) żelaza oraz
składniki pomocnicze. W składzie produktu znajdują się: maltodekstryna, żelazo (difosforan żelaza (III) i pirofosforan żelaza (III)), a także
emulgator lecytyny. Suplement diety Actiferol Fe powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta i wyłącznie w dawkach
przez niego wskazanych. Zalecane dawkowanie Actiferol Fe to 1 saszetka dziennie. Aby prawidłowo przyjąć suplement diety, należy
zmieszać zawartość saszetki z ¼ szklanki ciepłego płynu. Produkt można rozpuścić w ciepłej wodzie, mleku lub ściągniętym mleku
matki. Poza tym dopuszczalne jest jego rozrobienie z łyżką stołową zupki lub kaszki. Produkt powinien być spożyty bezpośrednio po
rozpuszczeniu. Nie należy przekraczać rekomendowanej dawki dziennej suplementu diety.

Suplement diety Actiferol Fe ma pewne przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Nie należy go stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników, w tym składnik czynny i składniki pomocnicze. Wystąpienie u pacjenta
objawów nadwrażliwości po zastosowaniu suplementu diety stanowi wskazanie do jego odstawienia i konsultacji z lekarzem.

Suplement diety Actiferol Fe nie jest w stanie zastąpić zbilansowanych i zróżnicowanych posiłków czy też zdrowego trybu życia, więc
nie należy go traktować jako ich zamiennika. Nie zaleca się też przyjmowania większych dawek produktu od tych rekomendowanych
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przez producenta. Wyrób powinien być też prawidłowo przechowywany – należy zabezpieczyć go w taki sposób, aby nie był widoczny i
dostępny dla dzieci. Suplement diety Actiferol Fe najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej,
zabezpieczając go przed działaniem światła i wilgoci.

Składniki
maltodekstryna, żelazo (maltodekstryna, difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza(III)), emulgator: lecytyny)

1 saszetka zawiera:

Żelazo - 15 mg (107% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 28,5 g (30 saszetek – 30 porcji)

Charakterystyka
Produkt przeznaczony dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Przyczynia się do
prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Przyczynia się do prawidłowego tworzenia hemoglobiny i czerwonych
krwinek, co ma duże znaczenie dla rosnącego organizmu dziecka. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego. Jest składnikiem hemoglobiny, która warunkuje transport tlenu.
Actifrol Fe® zawiera 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.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się spożywać 1 saszetkę dziennie.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w niewielkiej ilości ciepłego płynu (ok. ¼ szklanki wody lub ściągniętego pokarmu matki) lub dodać
do pożywienia (łyżka stołowa kaszki lub zupki). Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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