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Actiferol Fe 7 mg 30 sasz. żelazo DATA
 

Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

POLSKI LEK

Opis produktu
 

ACTIFEROL FE 7 MG - 30 SASZETEK

Actiferol Fe bjoprzyswajalne żelazo dla niemowląt i dla dzieci. Actiferol Fe zawiera żelazo SunActive FE w unikalnej zmikronizowanej
formie. Dzięki mikronizacji czyli dużemu rozdrobnieniu, przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelazowego jest dwukrotnie wyższa - co
potwierdzają badania kliniczne. Bioprzyswajalne żelazo SunActive Fe: uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku, dzięki temu nie odczuwa się
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego nie barwi zębów i nie daje metalicznego posmaku posiada certyfikat bezpieczeństwa
GRAS.

Skład: Żelazo (pirofosforan żelazowy), maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.1 saszetka zawiera 7 mg żelaza
(50% zalecanego dziennego spożycia)

Właściwości:

Żelazo jest mikroelementem istotnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Liczne badania wykazały, iż prawidłowa
podaż żelaza korzystnie wpływa na: produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny transport tlenu w organizmie procesy energetyczne i
podziały komórkowe funkcjonowanie układu odpornościowego rozwój poznawczy u niemowląt i dzieci

Przeznaczenie:

Actiferol Fe jest wskazany do postępowania dietetycznego w celu zapewnienia prawidłowej podaży żelaza oraz w stanach niedoboru
żelaza i w anemii.

Sposób użycia:

W celu zapewnienia prawidłowej podaży żelaza: Niemowlęta powyżej 6 miesiąca życia i dzieci: 1 saszetka dziennie. W stanach
niedoboru żelaza i/lub anemii: Niemowlęta i dzieci: dawkowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w letniej wodzie/napoju lub dodać do pożywienia (jogurtu, kaszki, ściągniętego pokarmu
matki i inne).
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Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Przeciwwskazania i środki ostrożności. Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Uwagi:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent: Polski Lek S.A. Chopina 10, Wadowice.
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