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SOLGAR GENTLE IRON (ŻELAZO) 90 kapsułek
 

Cena: 48,61 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 90 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR (GENTLE IRON) ŻELAZO, 90 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

SOLGAR Gentle Iron Łagodny preparat żelaza suplement diety. Żelazo przyłączone jest do aminokwasu glicyny i z tego względu jest
przyswajane przez organizm nie powodując zaparć ani podrażnień jelitowo-żołądkowych.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:

Żelazo (diglicynian żelaza (II)†) – 20 mg (143%*)
*RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia
†Postać żelaza opracowana w celu zapewnienia wysokiego wchłaniania. Łagodniejsza dla organizmu w porównaniu do siarczanu żelaza
– Clin Ther Vol. 13, No. 5, 1991.
Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, Żelazo (diglicynian żelaza (II)), substancja
wypełniająca: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych.

**Działanie:**

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 –
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diglicynian żelaza – patent nr 4,599,152 Chelazomes, Ferrochel Albion. Żelazo przyłączone jest do aminokwasu glicyny i z tego względu
jest łatwo przyswajane i łagodne dla układu pokarmowego.
To właśnie dlatego łagodny preparat żelaza przyjmowany jest przez wiele osób tak chętnie, w tym przez kobiety w ciąży, aby uzupełnić
dietę w ten składnik..

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe 1 kapsułka, najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować wedle zaleceń
lekarza.

**Wielkość opakowania:**

90 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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