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Actiferol Fe 7 mg x 30 sasz
 

Cena: 27,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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

1 saszetka zawiera:

żelazo 7mg (50%)*.

*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla dorosłych

Masa netto
30 saszetek (28,5 g)

Charakterystyka

Żelazo jest mikroelementem przyczyniającym się 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.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Stosowanie
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.
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Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze 15-25°C w suchym i ciemnym miejscu.

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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