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SOLGAR, Gentle Iron (żelazo) 20mg, 90 kapsułek
 

Cena: 55,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Żelazo jest bardzo ważnym składnikiem hemoglobiny. Pierwiastek ten wchodzi w skład wielu enzymów i substancji układu
odpornościowego. Badania wykazują, że nawet niewielkie niedobory żelaza, dalekie od poziomu wywołującego anemię, osłabiają
koncentrację umysłu u osób dorosłych, a u nastolatków mogą wywołać problemy z uczeniem się.

Łagodny preparat żelaza zawiera najłatwiejszą do przyswojenia przez organizm postać żelaza. To opatentowana forma żelaza –
dwuglicynian żelaza – patent nr 4,599,152 Chelazomes, Ferrochel Albion. Żelazo przyłączone jest do aminokwasu glicyny i z tego
względu jest przyswajane przez organizm nie powodując zaparć ani podrażnień jelitowo-żołądkowych.

To właśnie dlatego łagodny preparat żelaza przyjmowany jest przez wiele osób tak chętnie, w tym przez kobiety w ciąży, aby zapobiegać
niedoborom tego minerału bez żadnych skutków ubocznych.

SKŁAD
Jedna kapsułka zawiera:
Żelazo................................................20 mg
(dwuglicynian żelaza)

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE
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1 kapsułka dziennie

OPAKOWANIE
90 kapsułek

KURACJA
90 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Substancja Wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
Otoczka kapsułki roślinnej (hydroksypropylometyloceluloza)
Substancja Przeciwzbrylająca: roślinny stearynian magnezu

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegan.
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