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Chellaflex żelazo x 36 kaps
 

Cena: 17,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 36 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Diglicynian żelaza (II) – chelat żelaza (36%), substancja wypełniająca: celuloza, żelatyna (składnik otoczki), kwas L-askorbinowy,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina, barwnik: tlenki i
wodorotlenki żelaza, barwnik: dwutlenek tytanu.

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:

Żelazo 20 mg (142,9% RWS*)
Witamina C 80 mg (100%RWS*)
Witamina B6 1,4 mg (100%RWS*)
Witamina B12 2,5 µg (100%RWS*)
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
36 kaps

Charakterystyka

Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny
Żelazo jest pierwiastkiem biorącym udział w wielu procesach zachodzących w organizmie.

Wchodzi w skład hemoglobiny transportującej tlen.
Pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz prawidłowym transporcie tlenu w organizmie.

Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza i pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu białka i glikogenu.
Witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i odgrywa rolę w procesie podziału komórek.
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Składniki preparatu wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli – 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie
mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga
zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przechowywanie
w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
Kraj pochodzenia: Polska

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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