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SiderAL GOCCE, płyn, 30 ml + 1 sasz.
 

Cena: 61,35 zł

Opis słownikowy

Marka Sideral

Postać płyn

Producent Pharmapoint

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis SiderAL GOCCE, płyn, 30 ml + 1 sasz.

SiderAL GOCCE, czyli ?elazo w p?ynie to nowoczesny suplement diety w przyjaznej i dobrze
przyswajalnej dla organizmu formie. Jest to preparat ?elaza bez recepty zalecany na uzupe?nienie
diety w jony ?elaza gdy dotyczy nas niedobór ?elaza, zwi?kszone zapotrzebowanie na jony ?elaza
lub gdy stosowana dieta zapewnia niewystarczaj?c? poda? tego pierwiastka. Opakowanie zawiera
butelk? z p?ynem i proszek, które trzeba ze sob? po??czy? a nast?pnie codziennie dawkowa? po 10
kropel co powinno wystarczy? na 30 dni kuracji.

Wskazania do stosowania preparatu SiderAL GOCCE 30 ml+1,9g:
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® Gocce to suplement diety zawieraj?cy ?elazo (Sideral® r.m. - Sucrosomial® Iron)
przeznaczony do stosowania doustnego.

?elazo jest m.in. niezb?dne dla prawid?owego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. ?elazo
przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawid?owym
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transporcie tlenu w organizmie (znajduje si? w hemoglobinie), pomaga w prawid?owym
funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego, przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i
znu?enia oraz odgrywa wa?n? rol? w procesie podzia?u komórek. Niedobór ?elaza powoduje m.in.
anemi?.

Dawkowaniesuplementu diety SiderAL GOCCE:
Zalecane dzienne spo?ycie to 10 kropli (1 ml roztworu) jeden raz dziennie o dowolnej porze dnia.

Jak przygotowa? p?yn SiderAL GOCCE? Otwórz butelk?. Nie wyrzucaj nakr?tki. Umie?? proszek w
butelce. Za?ó? nakr?tk? na butelk? (nie u?ywaj zakraplacza) i dobrze j? zamknij, a nast?pnie
pozostaw na minut?. Potrz??nij energicznie butelk?. Dobrze wstrz??nij przed ka?dym u?yciem.

Sk?ad:
Sk?adniki proszku w saszetce: ?elazo Sideral® r.m. - Sucrosomial® Iron (pirofosforan ?elaza (III),
emulgator: estry sacharozy i kwasów t?uszczowych; lecytyna s?onecznikowa; skrobia ry?owa;
substancja przeciwzbrylaj?ca: fosforan triwapniowy, m?ka ry?owa); maltodekstryny.

Sk?adniki p?ynu w butelce: woda, sacharoza, maltodekstryny, aromat, substancje konserwuj?ce:
sorbinian potasu, benzoesan sodu, substancja zag?szczaj?ca: guma ksantanowa, regulator
kwasowo?ci: kwas cytrynowy, emulgator: estry kwasów t?uszczowych i sacharozy.

Produkt nie zawiera glutenu.

Przed zastosowaniem przeczytaj jakie informacje zawiera opakowanie i ulotka produktu SiderAL
GOCCE butelka+proszek.
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