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IRON COMPLEX 27mg 100 tabl.
 

Cena: 39,90 PLN

Opis produktu
 

IRON COMPLEX 27mg 100 tabl. (NOW FOODS)
Kompleks żelaza

Zastosowanie:
Właściwości żelaza:

Bierze udział w spalaniu tłuszczów i wytwarzaniu energii niezbędnej do funkcjonowania ustroju
Pomocny jest w stanach podenerwowania
Korzystnie wpływa na układ krążenia, odgrywa pewną rolę w prewencji zawałów serca
Przynosi ulgę w niestrawności
Łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Żelazo jest bardzo istotnym dla zdrowia człowieka składnikiem mineralnym. Jest kluczowym składnikiem licznych enzymów,
potrzebnym dla zachowania energii i prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego. W preparacie Iron Complex Now
Foods wykorzystano doskonały chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel™ opatentowany przez firmę Albion Labs, USA, który – jak
pokazują badania – w zalecanych dawkach jest bardzo dobrze przyswajalny, dobrze tolerowany i nie powoduje zaparć. Dodatkowo
kapsułka została wzbogacona w witaminę C, B12 oraz: korzeń Dong Quai (Angelica sinensis) oraz liść maliny (Rubus idaeus). Jedna
kapsułka zawiera 27 mg żelaza.

Skład:
1 kapsułka zawiera: witamina C (kwas L-askorbinowy) 50mg (84%)*, foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy) 200mcg (100%)*,
witamina B12 (jako cyjanokobalamina) 50mcg (2000%)*, żelazo (jako diglicynian żelaza) 27mg (192,9%)*, Dong Quai (dzięgiel chiński)
100mg, malina (Rubus idaeus) 100mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: cukru, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, kukurydzy, soi, mleka, jajek ani
substancji konserwujących.
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Zawartość w dziennej porcji (1 tabletka)
Witamina C (jako kwas L-askorbinowy) - 50 mg
Foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy) - 200 µg
Witamina B-12 (jako cyjanokobalamina) - 50 µg
Żelazo (jako diglicynian żelaza) - 27 mg
Dong Quai (Angelica sinensis) (korzeń) - 100 mg
Malina (Rubus idaeus) (liść) - 100 mg

Sposób użycia:
Dorośli: jako suplement diety 1 tabletka dziennie, najlepiej z posiłkami.

Ostrzeżenie:
Osoby, u których zdiagnozowano niedobór żelaza powinny skontaktować się z lekarzem w sprawie przyjmowania wyższych dawek
suplementów żelaza. Przypadkowe znaczne przedawkowanie produktów zawierających żelazo może być przyczyną śmiertelnych zatruć
dzieci w wieku poniżej 6 lat. W razie przypadkowego przedawkowania natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z centrum leczenia
zatruć.
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