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Szelazo+SR x 60 kaps o przedłużonym uwalnianiu
 

Cena: 37,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent KREO SP Z.O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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 60 kapsułek.
Masa netto: 54 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.
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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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