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Ferovit Bio special x 30 kaps
 

Cena: 22,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Lipofer: skrobia kukurydziana, difosforan żelaza, emulgator: lecytyna sojowa, składniki otoczki kapsułki: żelatyna, substancja wiążąca:
glicerol, barwnik: tlenek żelaza czerwony, nośnik: E555), olej sojowy, olej palmowy, olej kokosowy, stabilizator: wosk żółty, emulgator:
lecytyna sojowa, witamina C, Witamina B12, B6, kwas foliowy.

  
Składnik aktywny dzienna porcja

1 kapsułka

% RWS

LIPOFER®

(w tym żelazo)

333 mg

28 mg

-

200%
Witamina C 40 mg 50%
Witamina B6 1,4 mg 100%
Kwas foliowy 400 µg 200%
Witamina B12 2,5 µg 100%

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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FEROVIT Bio Special polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety w żelazo, kwas foliowy oraz witaminy B6, B12 i C szczególnie dla
kobiet w ciąży i planujących ciążę oraz mających długotrwałe i obfite miesiączki, sportowców, wielokrotnych dawców krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli - 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław

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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