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Chela-Ferr Forte, 30 kapsułek
 

cena: 20,15 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Chela-Ferr Forte zawiera ?elazo Ferrochel® w postaci chelatu aminokwasowego Albion® (
diglicynian ?elaza ), wysoko przyswajaln? i dobrze tolerowan? posta? ?elaza w wzbogacon? o kwas foliowy i
witaminy: C, B6, B12.

Rola ?elaza w organizmie:
- jest nieodzownym sk?adnikiem bia?ek hemowych i ?elazowo-siarkowych, które transportuj? tlen we krwi i w
tkance mi??niowej
- uczestniczy w utrzymaniu prawid?owego metabolizmu energetycznego
- odgrywa zasadnicz? rol? w tworzeniu hemoglobiny i czerwonych cia?ek krwi
- podobnie jak witaminy: C, B6, B12 i kwas foliowy odpowiada za redukcj? uczucia zm?czenia i znu?enia;
- wspomaga  funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego;
- zapotrzebowanie organizmu na ?elazo znacz?co wzrasta w okresie oko?omenstruacyjnym, ci??y i karmienia
piersi? oraz wzmo?onego wysi?ku fizycznego.

Witamina B6 i witamina B12 uczestnicz? w prawid?owej produkcji czerwonych krwinek, a tak?e s? wa?ne dla
prawid?owego funkcjonowania uk?adu nerwowego i immunologicznego.
Witamina C u?atwia wch?anianie ?elaza niehemowego.
Kwas foliowy przyczynia si? do prawid?owego wzrostu tkanek matki w czasie ci??y oraz uczestniczy w
procesach krwiotwórczych.

Wskazania
Stosuje si? w celu uzupe?nienia diety w ?elazo, kwas foliowy i witaminy: B6, B12, C.
Polecany osobom maj?cym zwi?kszone zapotrzebowanie na ?elazo jak równie? kobietom w ci??y, planuj?cym
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ci???, karmi?cym piersi? i w okresie oko?o menstruacyjnym, jak równie? osobom przy wzmo?onej aktywno?ci
ruchowej, dawcom krwi.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 kapsu?ka dziennie po posi?ku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Popi? du?? ilo?ci
wody.
 Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
diglicynian ?elaza (chelat aminokwasowy ?elaza Ferrochel® TRAACS®), celuloza mikrokrystaliczna –
substancja wype?niaj?ca, maltodekstryna, kwas L-askorbinowy (wit.C), stearynian magnezu – substancja
przeciwzbrylaj?ca, kwas pteroilomonoglutaminowy (folian), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6),
cyjanokobalamina (wit. B12), kapsu?ka (?elatyna – sk?adnik otoczki, barwnik: dwutlenek tytanu). 

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka 
?elazo 28 mg (200%*)
Kwas foliowy** 400 µg (200%*)
Witamina C 40 mg (50%*)
Witamina B6 1,4 mg (100%*)
Witamina B12 2,5 µg (100%*)

*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.
** Rekomendowana dawka dla kobiet planuj?cych ci???, w okresie ci??y i laktacji 400?g lub ustalona
indywidualnie po konsultacji z lekarzem. 

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Chela-Ferr Forte w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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