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SiderAL FORTE 595 mg, kapsułki, 20 szt.
 

Cena: 68,35 zł

Opis słownikowy

Marka Sideral

Postać kapsułki

Producent Pharmapoint

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis SiderAL FORTE 595 mg, kapsułki, 20 szt.

Niedobór ?elaza to powa?ny problem prowadz?cy nawet do anemii i zaburze? rytmu serca. W
okresach zwi?kszonego zapotrzebowania na ten pierwiastek dieta mo?e nie pokrywa? go w 100% a
pomocna mo?e by? suplementacja diety w ?elazo. Szczególnie nara?one na niedobory ?elaza s?
kobiety, osoby miewaj?ce krwotoki z nosa lub b?d?ce na diecie ubogiej w ?ród?a ?elaza.
Rozwi?zaniem jest suplement diety SiderAl FORTE 595 mg, który zawiera dobrze przyswajaln?
form? ?elaza w wysokiej dawce.

Wskazania do stosowania preparatu SiderAL 595 mg:
Kiedy stosowa? SiderAL FORTE 20 kaps.? Suplement jest przeznaczony do uzupe?nienia ?elaza, w
przypadku gdy jego spo?ycie z diet? jest niewystarczaj?ce lub zapotrzebowanie organizmu na ten
sk?adnik jest zwi?kszone.

W?a?ciwo?ci:

Sideral® Forte to suplement diety zawieraj?cy ?elazo (Sideral® r.m. - Sucrosomial® Iron).
Zawarte w suplemencie diety ?elazo pomaga w utrzymaniu prawid?owych funkcji
poznawczych, a dodatkowo witamina C oraz B12 pomagaj? w prawid?owym funkcjonowaniu
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uk?adu odporno?ciowego.
Zwi?kszona dawka ?elaza w jednej kapsu?ce.

Dawkowanie kapsu?ek SiderAL FORTE 595mg:
Zalecane dzienne spo?ycie to 1 kapsu?ka.

Sk?ad:
?elazo Sideral® r.m. - Sucrosomial® Iron (pirofosforan ?elaza (III), skrobia ry?owa, emulgatory: estry
sacharozy i kwasów t?uszczowych, lecytyna s?onecznikowa, bia?ka mleka, substancja
przeciwzbrylaj?ca: fosforan triwapniowy); ?elatyna; substancja wype?niaj?ca: celuloza
mikrokrystaliczna; witamina C (L-askorbinowy); substancje przeciwzbrylaj?ce:
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek krzemu;
barwniki: tlenki i wodorotlenki ?elaza, dwutlenek tytanu.

Produkt nie zawiera glutenu.

Dodatkowe informacje zawiera ulotka preparatu SiderAL FORTE 595mg.
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