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ActiFerol Fe Forte x 60 kaps.
 

Cena: 48,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent POLSKI LEK

Opis produktu
 

Opis
Actiferol Fe® Forte to suplement diety dla kobiet w ciąży. Formuła łączy w sobie wysokie stężenie żelaza i kwasu foliowego, aby
uzupełnić codzienne odżywianie kobiet w tym szczególnym okresie życia.
Actiferol Fe® Forte wykorzystuje unikalne żelazo, które jest mikronizowane i emulgowane. Na podstawie dotychczasowych badań*
potwierdzono, że mikronizacja lub drobne mielenie powoduje, że wchłanianie żelaza jest dwukrotnie wyższe niż pirofosforanu żelaza (III).
Żelazo zawarte w Aciferol Fe® uwalniane jest w jelicie, a nie w żołądku, dzięki czemu nie powoduje problemów w przewodzie
pokarmowym. Ponadto nie ma typowego metalicznego posmaku i nie plami zębów.
otwartych kapsułek Actiferol Fe® Forte został uzupełniony kwasem foliowym w dwóch postaciach: kwasu pterolimonoglutaminowego
oraz L-metylofolianu wapnia. Folian metylowany uważany jest za aktywną postać kwasu foliowego, która po podaniu doustnym nie
wymaga dalszego metabolizmu i może być natychmiast doprowadzona do celu działania.
Jak działają żelazo i kwas foliowy?
Żelazo to pierwiastek śladowy niezbędny do prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny. Jednocześnie przyczynia się do
prawidłowego transportu tlenu w organizmie, uczestnicząc jednocześnie w procesie podziału komórek. Żelazo jest również cennym
wsparciem dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Pomaga także w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
energetycznego oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i wyczerpania. Foliany natomiast sprzyjają wzrostowi tkanek matki w czasie ciąży i
uczestniczą w procesie podziału komórek. Foliany są również niezbędne do prawidłowej produkcji krwi. Stanowią również cenne
wsparcie w utrzymaniu prawidłowej odporności organizmu.
Actiferol Fe Forte to tylko 1 kapsułka dziennie o wysokim stężeniu przyswajalnego żelaza i kwasu foliowego. Opakowanie 60 sztuk
zapewnia dwa miesiące codziennej suplementacji.

Zastosowanie
Suplementacja diety w żelazo i kwas foliowy dla kobiet w ciąży.

Ważne wskazówki
Suplement diety Actoferol Fe® Forte w kapsułkach, 60 sztuk nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zrównoważonej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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Przechowywać w miejscu chłodnym i niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.
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