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Olimp Chela-Ferr Med x 30 kaps.
 

Cena: 19,94 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Chela-Ferr Med to preparat o mocnej dawce, dobrze przyswajalnego żelaza. Charakteryzuje się wysoką biodostępnością i jest polecany
do stosowania w sytuacjach zapotrzebowania organizmu na żelazo. Polecany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Skład:
diglicynian żelazawy (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel® TRAACS®), maltodekstryna, substancja wypełniająca - celuloza
mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki,
barwnik: dwutlenek tytanu).
Informacja żywieniowa 1 kapsułka 100 g
Wartość energetyczna 1,4 kcal / 5,8 kJ 347 kcal / 1452 kJ
Białko 0,2 g 42,5 g
Węglowodany 0,2 g 42,5 g
Tłuszcz 0 g 0,01 g
Żelazo 30 mg (214%*) 7,5 g
*Zalecane Dzienne Spożycie

Działanie:
Chela-Ferr Med to preparat nowej generacji, do stosowania głównie w sytuacjach, kiedy organizm wykazuje większe zapotrzebowanie na
żelazo. Polecany szczególnie kobietą w ciąży i w czasie laktacji, przy obfitych krwawieniach miesiączkowych, przy dużym wysiłku
fizycznym – dla aktywnych fizycznie. Jest to produkt o wysokiej zawartości (30 mg elementarnego żelaza) - najlepiej przyswajalnego
żelaza w formie chelatu aminokwasowego – Ferrochel. Zestawienie to, pozwala na dużo większą biodostępność żelaza zawartego w
preparacie z jednoczesną redukcją podrażnień żołądka, a także brakiem niepożądanych interakcji z innymi składnikami żywności - brak
interakcji z witaminami i minerałami, co potwierdzono w wieloletnich badaniach klinicznych. Dzięki tym zaletom specjalnie opracowana
forma Ferrochel otrzymała wiele wyróżnień w tym: certyfikat produktu Powszechnie Uznanego za Bezpieczny – GRAS. Ponadto posiada
certyfikaty: wegetariański, koszerności (Kosher-Parve) oraz GMO-Free.

Sposób użycia:
1 kapsułka dziennie po posiłku, popijając dużą ilością wody albo zawartość kapsułki dodać do pożywienia lub rozpuścić w wodzie lub
soku i wypić. W poszczególnych przypadkach lekarz może zalecić inną porcję preparatu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.aptekasalutis.pl/olimp-chela-ferr-med-x-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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