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Actiferol Fe forte x 60 kaps
 

Cena: 53,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
zawartość kapsułki: żelazo (maltodekstryna, difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza(III)), emulgator: lecytyny); substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kwas pteroilomonoglutaminowy; L- metylofolian wapnia. Otoczka kapsułki:
żelatyna; barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Żelazo - 30 mg (214% RWS)
Foliany - 200 µg (100% RWS), w tym:

Aktywna forma kwasu foliowego (L-metylofolian wapnia) - 100 µg ( 50% RWS)
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) - 100 µg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
28,26 g (60 kapsułek po 0,491)

Charakterystyka

Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Odgrywa rolę w procesie
podziału komórek. Pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz transporcie tlenu w organizmie.
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułki
Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Dzieci powyżej 12 roku życia oraz dorośli w przypadku problemów z połykaniem: kapsułkę należy
otworzyć i wysypać jej zawartość do spożywanego pokarmu.

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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