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Ferovit Bio Special Kids płyn, 150g
 

Cena: 17,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 g

Postać płyn

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Właściwości:

FEROVIT Bio Special KIDS zawiera difosforan żelaza (pirofosforan żelaza) w postaci mikrokapsułkowanego liposomowego żelaza
LIPOFER®. Żelazo LIPOFER® poddano mikronizacji, czyli rozdrobnieniu cząsteczek, a następnie zamknięto w liposomach, dzięki czemu
żelazo LIPOFER® wykazuje dużą biodostępność i jest delikatne dla przewodu pokarmowego. Żelazo LIPOFER® w postaci
mikrokapsułkowanego liposomowego żelaza nie pozostawia także metalicznego posmaku i może być przyjmowane w trakcie posiłków.

Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci.
Żelazo korzystnie wpływa na procesy wzrostowe poprzez uczestniczenie w procesie podziału komórek, wspomaga funkcjonowanie
układu odpornościowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Żelazo jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu. Odgrywa kluczową rolę w prawidłowym tworzeniu
hemoglobiny i czerwonych krwinek.
Zapotrzebowanie organizmu na żelazo znacząco wzrasta w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego.

Zastosowanie:

FEROVIT Bio Special KIDS polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety ubogiej w żelazo u dzieci:

przy zwiększonej aktywności fizycznej i umysłowej
w okresie dynamicznego wzrostu
w przypadku niedoboru żelaza w diecie
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Sposób użycia:

Po rozcieńczeniu w małej ilości płynu, w trakcie posiłku:
  powyżej 3 r.ż. do 12 r.ż. – 2,5 ml (1/2 łyżeczki) raz dziennie
  powyżej 12 r.ż. – 2,5 ml (1/2 łyżeczki) 2 razy dziennie

Wewnątrz opakowania znajduje się łyżeczka z miarką.
Przed użyciem wstrząsnąć!
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Ważne jest prowadzenie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.
Produkt może być stosowany przez osoby na diecie bezglutenowej.

Producent:

Hasco-Lek
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