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Actiferol Fe Start x 30 sasz
 

Cena: 33,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Actiferol Fe Start w postaci saszetek od producenta Polski Lek jest produktem, który może być stosowany przez
pacjentów dorosłych, a także młodzież, dzieci i niemowlęta. Na co jest Actiferol Fe Start? Wskazaniem do stosowania suplementu diety
jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków w żelazo, a także dawkę witaminy B6 i B12 oraz witaminę C czy kwas foliowy. Żelazo to
mikroelement, który jest istotny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz właściwego rozwoju dziecka. Wspomaga on
tworzenie hemoglobiny i erytrocytów. Poza tym wspiera prawidłowy rozwój procesów poznawczych u najmłodszych. Pierwiastek ten
wspomaga też pracę układu immunologicznego człowieka.

W składzie suplementu diety Actiferol Fe Start można znaleźć unikalną formę żelaza, która została poddana mikronizacji oraz
emulgacji, dzięki czemu jest lepiej przyswajalna. Żelazo nie uwalnia się w żołądku pacjenta, tylko w jego jelitach, dzięki czemu problem
związany z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego jest redukowany.

W opakowaniu o masie netto 28,5 g znajduje się 30 saszetek Actiferol Fe Start. W skład 1 saszetki suplementu diety wchodzi 7 mg
(50% RWS) żelaza, 1,4 mg (100% RWS) witaminy B6, 2,5 µg (100% RWS) witaminy B12, 20 mg (25% RWS) witaminy C oraz 200 µg (100%
RWS) kwasu foliowego (w tym 100 µg (50% RWS) aktywnej formy folianu (L-metylofolian wapnia) oraz 100 µg (50% RWS) kwasu
foliowego (kwas pteroilomonoglutaminowy)). Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze. Całkowity skład suplementu
diety przedstawia się następująco: maltodekstryna, żelazo (difosforan żelaza (III) i pirofosforan żelaza (III)), emulgator lecytyny, L-
askorbinian sodu, chlorowodorek pirydoksyny, a także kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina oraz L-metylofolian wapnia.

Suplement diety powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta i we wskazanych przez niego dawkach. Rekomendowane 
dawkowanie Actiferol Fe Start to 1 saszetka suplementu diety dziennie. Produkt należy rozpuścić przed przyjęciem w niewielkiej ilości
(2–3 łyżeczki) płynu – w przypadku dzieci ściągniętego mleka matki lub mleka modyfikowanego. Po dokładnym wymieszaniu zawiesinę
należy ją niezwłocznie spożyć lub podać dziecku. Zawiesinę najlepiej jest podać dziecku na łyżeczce, bezpośrednio do ust.

Actiferol Fe Start jest suplementem diety, który ma pewne przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każdy pacjent powinien
z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Jeśli pacjent
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zastosuje suplement diety Actiferol Fe Start i okaże się, że wystąpią u niego objawy mogące wskazywać na nadwrażliwość, powinien
ten produkt odstawić i skonsultować się z lekarzem.

Suplement diety Actiferol Fe Start nie może zastąpić zdrowej diety i zdrowego życia, gdyż powstał, aby je uzupełniać. Nie należy zatem
traktować go jako ich zamiennika. Podczas suplementacji nie powinno się przekraczać wskazanych dawek produktu. Suplement diety
Actiferol Fe Start powinien być też prawidłowo przechowywany, w temperaturze pokojowej, i chroniony przed działaniem światła oraz
wilgoci. Należy dodatkowo zabezpieczyć go w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych.

Składniki
maltodekstryna; żelazo (maltodekstryna, difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III)), emulgator: lecytyny); L- askorbinian sodu;
chlorowodorek pirydoksyny; kwas pteroilomonoglutaminowy; cyjanokobalamina; L-metylofolian wapnia.

1 saszetka zawiera:

Żelazo - 7 mg (50% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
Witamina C - 20 mg (25% RWS)
Kwas foliowy: - 200 µg (100% RWS), w tym:

aktywna forma folianu (L-metylofolian wapnia) - 100 µg (50% RWS)
kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) - 100 µg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
28,5 g

Charakterystyka

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 co potwierdzają badania naukowe. Żelazo zawarte w
Actiferol Fe® uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
Dodatkowo Actiferol Fe Start zawiera:

witaminę B6 i B12, które pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,
witaminę C, która przyczynia się do zwiększenia wchłaniania żelaza, które pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych
krwinek i hemoglobiny,
foliany złożone, które pomagają w prawidłowej produkcji krwi i biorą udział w procesie podziału komórek. Folian aktywny
jest dobrze przyswajalny oraz gotowy do wykorzystania przez organizm. Folian aktywny zabezpiecza osoby, które mają
problem z przyswajaniem folianów ze zwykłego kwasu foliowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja – 1 saszetka.
Zawartość saszetki należy dodać do niewielkiej ilości pokarmu (2-3 łyżeczki) ściągniętego pokarmu matki lub mleka, a następnie
wymieszać. Przygotowaną zawiesinę podać dziecku bezpośrednio po sporządzeniu. Zalecaną formą podaży Actiferol Fe Start jest
podanie rozpuszczonej zawartości saszetki w niewielkiej ilości płynu na łyżeczce , bezpośrednio do ust.

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

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

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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