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Fe-Lip Liposomalne żelazo 20mg saszetki x 30 szt.-data
ważności 07.2023
 

Cena: 12,50 zł

Opis słownikowy

Producent LIPID SYSTEMS

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Postać

Saszetki

Opakowanie

30 szt.

Działanie

Suplement diety FE-LIP zawiera liposomalne żelazo, zamknięte w opatentowanej formule LIPOSHELL. Formuła LIPOSHELL umożliwia
uzyskanie wysokiej wydajności żelaza, co wpływa bezpośrednio na jego stabilność i biodostępność preparatu.

Liposomalna forma żelaza pozwala na wchłanianie go w jelitach, sprawia, że jest łagodny dla przewodu pokarmowego i nie pozostawia
metalicznego smaku. Żelazo wspiera prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny, a także przyczynia się do właściwego
transportu tlenu w organizmie. Preparat FE-LIP pomaga utrzymać prawidłowe funkcje poznawcze oraz przyczynia się do redukowania
uczucia zmęczenia i znużenia.

Wskazania

Preparat wskazany dla osób dorosłych o zwiększonym zapotrzebowaniu na żelazo. Zwiększone zapotrzebowanie na żelazo może
występować np. u kobiet w ciąży, kobiet w okresie menstruacyjnym, czy u dawców krwi.
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Sposób użycia

1 saszetka 1 raz dziennie. Zawartość saszetki bezpośrednio spożyć lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody niegazowanej. Produkt
można stosować podczas posiłków.

Ostrzeżenia

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować z
innymi preparatami zawierającymi żelazo. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Skład

Substancja wypełniająca: glicerol; woda; stabilizator; pektyny; cytrynian amonu-żelaza (III); nośnik: fosfolipidy z lecytyny sojowej i
rzepakowej; aromat naturalny.

 Składnik odżywczy Zawartość w 1 saszetce (dzienna porcja)/RWS

 Żelazo: cytrynian amonu-żelaza (III) 20 mg / 143%

RWS - referencyjna wartość spożycia. RWS dotyczy osób dorosłych.
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