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Szelazo+SR x 30 kaps o przedłużonym uwalnianiu
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent KREO SP Z.O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Szelazo+SR w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu to produkt stosowany w celu uzupełnienia zdrowej diety o
żelazo w najlepiej przyswajalnej i tolerowanej formie chelatu, a także w witaminę B12 i kwas foliowy, a dodatkowo w witaminę C i
witaminę B6. Produkt jest bezglutenowy, ponadto w jego składzie nie ma laktozy i barwników.

Na co jest Szelazo+SR? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest potrzeba uzupełnienia zdrowej diety w dobrze przyswajalne
żelazo, co może być pomocne w prewencji niedoborów tego składnika i konsekwencji zdrowotnych tych niedoborów. W skład produktu
wchodzi chelat żelaza, czyli najlepiej przyswajana i jednocześnie najlepiej tolerowana przez organizm forma żelaza. Chelat żelaza jest
znacznie lepiej tolerowany przez organizm i lepiej wchłaniany niż siarczan żelaza – dzięki chelatacji układ pokarmowy lepiej toleruje
suplement diety, co redukuje nasilenie działań ubocznych, które charakterystyczne są dla wielu preparatów z żelazem. Żelazo wspiera
prawidłową syntezę czerwonych krwinek oraz prawidłowy transport tlenu w organizmie, a dodatkowo przyczynia się do redukcji
zmęczenia.

Oprócz tego w skład produktu wchodzi kwas foliowy oraz witamina B12, które wspierają produkcję czerwonych krwinek. W formule
suplementu diety Szelazo+SR znaleźć można również witaminę C, która wspiera wchłanianie żelaza, a także witaminę B6, która wspiera
produkcję czerwonych krwinek i przyczynia się do redukcji zmęczenia, jednocześnie wspierając pracę układu nerwowego i
odpornościowego.

W opakowaniu o masie netto 27 g znajduje się 30 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu Szelazo+SR. W skład każdej z nich wchodzi 28
mg żelaza (200% RWS), 40 mg witaminy C (50% RWS), 1,4 mg witaminy B6 (100% RWS), 400 μg kwasu foliowego (200% RWS) oraz 2,5
μg witaminy B12 (100% RWS) i składniki pomocnicze. Do substancji dodatkowych zalicza się celuloza mikrokrystaliczna, skrobia
kukurydziana, żelatyna, hydroksypropylometyloceluloza, szelak oraz TBHQ E319 (przeciwutleniacz). Zalecane dawkowanie Szelazo+SR
to 1 kapsułka dziennie przyjmowana po posiłku i popijana odpowiednią ilością wody. Przy wyjmowaniu kapsułek z opakowania należy
uważać, aby nie miały one kontaktu z wilgocią – zwłaszcza jeśli będą ponownie umieszczane w opakowaniu (np. na rękę wysypie się
jednorazowo więcej niż 1 kapsułka).
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Nie powinno się stosować dawki suplementu diety większej niż zalecana. Spożycie żelaza w dawce większej niż 20 mg na dobę może
przyczyniać się do uczucia dyskomfortu oraz wystąpienia dolegliwości żołądkowych u pacjentów szczególnie wrażliwych. 
Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety Szelazo+SR jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Suplementu diety Szelazo+SR nie powinno się traktować jako zamiennika zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia – może natomiast
stanowić ich dodatkowe wsparcie. Produkt należy przechowywać w taki sposób, aby chronić go przed dostępem dzieci. Ważne też, aby
kapsułki chronić przed światłem, wilgocią i temperaturą przekraczającą 25°C.

Składniki
Celuloza mikrokrystaliczna, skrobia, chelat aminokwasowy żelaza, żelatyna, kwas L-askorbinowy, hydroksypropylometyloceluloza,
szelak, naturalna żywica, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, kwas izoaskorbinowy, cyjanokobalamina.

1 kapsułka zawiera:
28 mg żelaza (w postaci chelatu aminokwasowego) (200 % RWS)
40 mg witaminy C (50% RWS),
1,4 mg witaminy B6 (100% RWS),
400 µg kwasu foliowego (200% RWS),
2,5 µg witaminy B12 (100 % RWS).
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zwiera 30 kapsułek.
Masa netto: 27 g.

Charakterystyka
Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, prawidłowym transporcie tlenu w organizmie oraz w
zmniejszaniu uczucia zmęczenia i znużenia. Witaminy B6, B12 oraz kwas foliowy uczestniczą w produkcji krwinek czerwonych,
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układów odpornościowego i nerwowego. Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z
przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Spożycie powyżej 20 mg żelaza na dobę może powodować lekki dyskomfort i
dolegliwości żołądkowe u osób wrażliwych.

Stosowanie
1 kapsułka po posiłku z odpowiednią ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15-25oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła.

Producent
KREO SP.Z O.O.
ul. Zabraniecka 82
03-787 Warszawa

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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