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Szelazo+ SR x60 kapsułek
 

Cena: 35,83 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Lekam

Postać kapsułki

Substancja
czynna

kwas foliowy, witamina B12, witamina B6,
witamina C, żelazo

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Jeśli brakuje Ci żelaza, potrzebujesz nowoczesnej żywności specjalnego medycznego przeznaczenia Szelazo+SR. To jedyne na rynku
chelatowane* żelazo w kapsułkach o przedłużonym uwalnianiu (SR), co sprzyja lepszemu wchłanianiu i tolerancji praparatu.
*Chelat żelaza: najlepiej wchłaniany i najlepiej tolerowany związek żelaza.

Szelazo SR - skład suplementu żelaza

CHELAT ŻELAZA - 28 mg (*200%)
WITAMINA B12 - 2.5 µg (*100%)
KWAS FOLIOWY - 400 µg (*200%)
WITAMINA C - 40 mg (*50%)
WITAMINA B6 - 1,4 mg (*100%)

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Chelat żelaza

Najlepiej przyswajana i najlepiej tolerowana przez organizm ludzki forma tego mikroelementu. Preparaty z żelazem w formach
nieorganicznych u wielu osób mogą wywoływać kłopotliwe efekty uboczne. Są to najczęściej zaparcia, biegunki oraz nudności.
Chelatacja minimalizuje oddziaływanie żelaza na inne substancje odżywcze, efektem czego jest jego znacznie lepsza tolerancja
ze strony układu pokarmowego.

Wit. B12 i kwas foliowy

Pełnią rolę regulatorów produkcji czerwonych kwinek (erytrocytów). Niedobory witaminy B12 i kwasu foliowego to czynniki, które
są najczęstszą obok niedoborów żelaza przyczyną niedokrwistości. Najczęściej występują u osób po 75 roku życia, jednak w
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przypadkach zaburzeń wchłaniania i niewłaściwej diety wymagają suplementacji dla utrzymania właściwych procesów
krwiotwórczych.

Wit. C i B6

Witamina C uczestniczy we wchłanianiu żelaza z żywności specjalnego medycznego przeznaczenia lub żywności zawierającej
żelazo. Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układów odpornościowego i nerwowego.

Działanie suplementu żelaza

Pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny.
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.
Pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie.
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Dlaczego warto polecić chelat żelaza?

Związek chelatu zapewnia wielokrotnie lepsze wchłanianie Fe niż tradycyjne związki siarczanu – niższa dawka daje większy
efekt
Chelatacja Fe zapewnia minimalną dysocjację w przewodzie pokarmowym, co przekłada się na bezpieczeństwo braku interakcji
z pokarmami i lekami
Żelazo+SR pozwala nie obawiać się podrażnień i stanów zapalnych śluzówki p.p. znanych ze stosowania siarczanów Fe
Dodatkowa zawartość B12, B6 i kwasu foliowego pomaga w procesie krwiotworzenia

Dawkowanie

1 kapsułka po posiłku

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym
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