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Domowa Apteczka Fe-miron x 72 tabl
 

Cena: 11,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 72 tabl

Postać Tabletki

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca (celuloza), glukonian żelaza (II), kwas L-askorbinowy, wodny ekstrakt z imbiru 4:1, substancje
przeciwzbrylające: (kwasy tłuszczowe, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu), chlorowodorek tiaminy, ryboflawina,
chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina.

1 tabletka zawiera:
Żelazo 7,5 mg (53% RWS*)
Witamina C 40 mg (50% RWS*)
Tiamina (Wit. B1) 0,8 mg (74% RWS*)
Ryboflawina (Wit. B2) 0,9 mg(64% RWS*)
Witamina B6 0,7 mg(50% RWS*)
Witamina B12 1,25 µg(50% RWS*)
Imbir 30 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
72 tabletki (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki zawarte w suplemencie diety Fe-miron mają wpływ na:

Prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny (wit. B6, B12; żelazo),
Utrzymanie prawidłowego stanu krwinek czerwonych oraz prawidłowego metabolizmu żelaza (wit. B2),
Zwiększenie przyswajania żelaza (wit. C), prawidłowy transport tlenu w organizmie (żelazo),
Prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych (wit. C),
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Utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego (żelazo, wit. B1, B2, B6, B12, C),
Prawidłowe funkcjonowanie serca (wit. B1), prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (wit. B1, B2, B6, B12, C),
Zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia (żelazo, wit. B2, B6, B12, C).
Dodatek ekstraktu z imbiru pomaga zmniejszyć dyskomfort układu trawiennego.

Przeciwwskazania
Uczulenie na składniki preparatu.
W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dzieci 7-12 lat: 1 tabletka dziennie podczas posiłku
Młodzież i osoby dorosłe: 2 tabletki dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
Domowa Apteczka
ul. Myśliwska 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki

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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