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Olimp Chela-Ferr Med+, żelazo anemia powyżej 3 roku, 30
kapsułek
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

OLIMP

CHELA-FERR MED+

30 KAPSUŁEK
 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Chela-Ferr MED+ to preparat zawierający żelazo Ferrochel,
przyjazne dla żołądka. Może być stosowany jako źródło żelaza i/lub anemii dla dzieci powyżej 3 roku życia, młodzieży i osób dorosłych.

Zastosowanie: do postępowania dietetycznego ze wskazaniami lekarskimi dotyczącymi stosowania w stanach: zwiększonego
zapotrzebowania na żelazo: (np. okres ciąży, obfite krwawienia menstruacyjne, krwiodawstwo, intensywne uprawianie sportów, u dzieci i
młodzieży w okresach intensywnego wzrostu), zmniejszonego wchłaniania żelaza (które może wystąpić między innymi w celiakii,
przewlekłym zapaleniu trzustki), niedokrwistości z niedoboru żelaza, niedoboru żelaza spowodowanego nieprawidłowym żywieniem,
stosowaniem niezbilansowanych diet wegetariańskich, w tym diety makrobiotycznej, diet odchudzających, chemioterapii i okresie
okołooperacyjnym, w przypadku syndromu zmęczonych nóg (RLS).

Zalecana dzienna porcja: dzieci powyżej 3 roku życia, młodzież i osoby dorosłe 1 kapsułka dziennie. W szczególnych przypadkach
lekarz może zalecić inny sposób dawkowania.
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Sposób użycia: preparat należy przyjąć po posiłku połykając kapsułkę i popijając dużą ilością wody. Zawartość kapsułki można dodać
do posiłku lub rozpuścić w soku.

Składniki: diglicynian żelazawy (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel TRAACS), maltodekstryna, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (żelatyna: składnik otoczki, barwnik:
dwutlenek tytanu).

100g produktu zawiera:

- wartość energetyczna 1463kJ/350kcal;

- tłuszcz 0,01g; węglowodany 45g; białko 42,5g; żelazo 7,5g.

1 kapsułka zawiera:

- wartość energetyczna 6,7kJ/1,6kcal;

- tłuszcz 0g; węglowodany 0,2g; białko 0,2g; żelazo 30mg (214%)*.

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki:

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Nie jest odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

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

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Masa netto: (30 kapsułek po 400mg) 12g
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