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Szelazo+ SR 60 kaps.żelat.twarde
 

Cena: 41,82 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.o prz.uwal.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: LEK-AM 

Al. Jana Pawła II 80 (II piętro), 00-175 Warszawa

ILOŚĆ: 60 szt kapsułki żelatynowe twarde

 

Szelazo+ SR - suplement diety o wysokiej zawartości żelaza, witaminy C, B6, B12 i kwasu
foliowego. 30 szt kapsułki o o przedłużonym uwalnianiu – zawierają mikropeletki uwalniające
w przedłużony sposób (SR) chelatowane żelazo oraz witaminy.
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ZASTOSOWANIE:

Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie:

Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, prawidłowym
transporcie tlenu w organizmie oraz w zmniejszaniu uczucia zmęczenia i znużenia. Witaminy
B6, B12 i kwas foliowy pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, przyczyniają
się do zmniejszania uczucia zmęczenia i znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układów odpornościowego i nerwowego. Witamina C uczestniczy we wchłanianiu żelaza z
suplementu diety lub żywności zawierającej żelazo.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka po posiłku z odpowiednią ilością wody.

Zawartość składników aktywnych w dziennej porcji:

https://www.lekam.pl/produkty/suplementy-diety/szelazo-sr

 

SKŁAD:

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

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st.
Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
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karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma
zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.
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