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Olimp chela-ferr forte x 30 kaps
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Chela-Ferr Forte w postaci kapsułek jest produktem uzupełniającym zbilansowaną dietę w składniki wspierające
produkcję czerwonych krwinek oraz pracę układu odpornościowego. Na co jest Olimp Chela-Ferr Forte? Wskazaniem do stosowania
suplementu diety jest uzupełnienie zapotrzebowania organizmu na żelazo, witaminę C, a także kwas foliowy, witaminę B6 i witaminę
B12. Zawarte w suplemencie diety Olimp Chela-Ferr Forte żelazo dostępne jest w wysoko przyswajalnej formie chelatu
aminokwasowego AlbionTM. Żelazo wspomaga produkcję erytrocytów i hemoglobiny, a dodatkowo wspiera transport tlenu w
organizmie. Witaminy B6 i B12 wspomagają produkcję czerwonych krwinek, a poza tym wspierają pracę układu nerwowego i
odpornościowego. Witamina C wspiera wchłanianie żelaza niehemowego i wspiera układ odpornościowy, a kwas foliowy wspomaga
procesy krwiotwórcze.

W opakowaniu o masie netto 12 g znajduje się 30 kapsułek Olimp Chela-Ferr Forte. W skład 1 kapsułki (masa netto 400 mg) wchodzi 28
mg żelaza (200% RWS) oraz 400 µg kwasu foliowego (200% RWS), a oprócz tego 40 mg witaminy C (50% RWS) oraz 1,4 mg witaminy
B6 (100% RWS) i 2,5 µg witaminy B12 (100% RWS). W skład suplementu diety wchodzą też substancje pomocnicze, a wśród nich należy
wymienić celulozę mikrokrystaliczną, maltodekstrynę, stearynian magnezu, żelatynę oraz dwutlenek tytanu. Suplement diety należy
przyjmować, przestrzegając zaleceń producenta i nie przekraczając wskazanej przez niego dawki. Zalecane dawkowanie Olimp Chela-
Ferr Forte to 1 kapsułka dziennie. Wyrób należy przyjmować po posiłku, popijając odpowiednią ilością wody.

Przeciwwskazania Olimp Chela-Ferr Forte dotyczą nadwrażliwości na składniki czynne bądź pomocnicze produktu. Suplementu diety
Olimp Chela-Ferr Forte nie można też traktować jako substytutu zbilansowanej diety, czy też zdrowego trybu życia – nie może ich
zastąpić, natomiast może je uzupełniać. Wyrób powinien być przechowywany z dala od zasięgu dzieci, poza tym należy trzymać go w
temperaturze pokojowej, zabezpieczając przed wilgocią.

Składniki
diglicynian żelaza (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel TRAACS), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna,
maltodekstryna, kwas L-askorbinowy (wit. C), stearynian magnezu- substancja przeciwzbrylająca, kwas pteroilomonoglutaminowy
(folian), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), cyjanokobalamina (wit. B12), kapsułka (składnik otoczki - żelatyna, barwnik: dwutlenek
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tytanu).

Zawartość (1 kapsułka):

Żelazo 28mg (200% RWS)
Kwas foliowy 400mcg (200% RWS)
Witamina C 40mg (50% RWS)
Witamina B6 1,4mg (100% RWS)
Witamina B12 2,5mcg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto opakowania: 12 g
Masa netto 1 kapsułki: 400 mg

Charakterystyka
CHELA-FERR FORTE to suplement diety zawierający żelazo Ferrochel® w postaci chelatu aminokwasowego Albion® ( diglicynian żelaza
) wysoko przyswajalną i dobrze tolerowaną postać żelaza w zaawansowanym kompleksie z kwasem foliowym i witaminami: C, B6, B12.

Przeznaczenie: preparat przeznaczony do stosowania jako suplement diety w celu uzupełnienia zapotrzebowania na żelazo
(składnika hemoglobiny, która jest nośnikiem tlenu w organizmie), kwas foliowy i witaminy B6,, B12, uczestniczące w produkcji
czerwonych krwinek oraz witaminę C ułatwiającą wchłanianie żelaza niehemowego. Szczególnie polecany osobom mającym
zwiększone zapotrzebowanie na żelazo jak również kobietom w ciąży, planującym ciążę, karmiącym piersią i w okresie około
menstruacyjnym, jak również osobom przy wzmożonej aktywności ruchowej, dawcom krwi, wegetarianom (preparat bez
kapsułki).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie
1 kapsułka dziennie po posiłku popijając dużą ilości wody, lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

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

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

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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