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FERISAN tabl. 30 tabl.
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Ferisan zawiera opatentowaną, mikrokapsułkowaną formę żelaza AB-Fortis®. Zastosowanie tej innowacyjnej postaci minimalizuje
ryzyko wystąpienia uciążliwych dolegliwości typowych dla suplementacji żelazem oraz niekorzystnych interakcji z innymi składnikami
odżywczymi. Zapewnia ponadto wysoką biodostępność oraz kontrolowane uwolnienie jonów żelaza w przewodzie pokarmowym, dzięki
czemu preparat może być przyjmowany tylko jeden raz dziennie. Dodatkowo Ferisan zawiera w składzie witaminę C, która zwiększa
przyswajanie żelaza.

Preparat przeznaczony dla osób powyżej 13. roku życia.

Wskazania:

• w stanach niedoboru żelaza, kwasu foliowego oraz witamin B2, B6 i B12

• w przypadku narażenia na duże utraty żelaza

• w przypadku zaburzeń wchłaniania żelaza, kwasu foliowego oraz witamin B2, B6 i B12
Dawkowanie:

Dzieci powyżej 13. roku życia i dorośli - 1 tabletka dziennie.

Preparat najlepiej przyjmować po posiłku.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać
stosowania i skonsultować się z lekarzem.

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza (mikrokrystaliczna); żelazo AB-Fortis® (cukrzan żelaza (III)); witamina C (kwas L-askorbinowy);
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja wypełniająca (składnik otoczki):
hydroksypropylometyloceluloza; witamina B2 (ryboflawina); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); substancje przeciwzbrylające:
talk (składnik otoczki), dwutlenek krzemu; substancja wypełniająca (składnik otoczki): hydroksypropyloceluloza; barwnik (składnik
otoczki): dwutlenek tytanu; składnik otoczki: trójglicerydy średniołańcuchowe; witamina B12 (metylokobalamina); barwnik (składnik
otoczki): tlenki i wodorotlenki żelaza; kwas foliowy (sól glukozaminowakwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego); barwniki (składniki
otoczki): karminy, ryboflawiny.
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Przechowywanie:
Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i bezpośrednim działaniem słońca.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

