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ForMeds F-Ferr C 43,32 g (60 porcji)
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 43,32 g

Postać Proszki

Producent FORMEDS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sproszkowany sok z korzenia buraka ćwikłowego, witamina C (kwas L- askorbinowy), fumaran żelaza.

Porcja dzienna (0,72 g) zawiera:
Fumaran żelaza- 42 mg,

w tym: żelazo- 14 mg (100 % RWS),

Witamina C- 80 mg (100 % RWS),
Sproszkowany korzeń buraka- 600 mg.*
RWS: Referencyjna Wartość Spożycia
* Brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
43,32 g

Charakterystyka

Żelazo wspomaga prawidłowy transport tlenu w organizmie oraz produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny.
Żelazo przyczynia się również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego.
Witamina C zwiększa przyswajalność żelaza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1. Wsypać 1 porcję (1 płaska miarka) do suchego naczynia.
2. Dodać 200 ml wody lub innego napoju i wymieszać.
Uwaga- należy zachować kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek. Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku. Przed
spożyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.

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

Producent
FORMEDS SP. Z O.O.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

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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