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F-FERRR C PROSZEK 60 DAW.
 

Cena: 18,80 PLN

Opis słownikowy

Postać prosz.

Producent FARMAVIT

Opis produktu
 

F-FERR C

ilość porcji: 60

Działanie:
Żelazo wspomaga prawidłowy transport tlenu w organizmie oraz produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny. Żelazo przyczynia się
również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina C zwiększa przyswajalność żelaza.
Suplement diety F-FERR C zawiera żelazo (fumaran), witaminę C oraz sproszkowany sok z korzenia buraka w formie proszku.
Fumaran żelaza to bardzo dobrze przyswajana forma żelaza.

Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.

Innowacyjna forma proszku.

Bez sztucznych wypełniaczy, barwników i konserwantów.

skład produktu:

Porcja dzienna 0,72 g zawiera (referencyjna wartość spożycia %):

  Fumaran żelaza- 42 mg,
  w tym: żelazo- 14 mg (100 %),
  Witamina C- 80 mg (100 %),
  Sproszkowany korzeń buraka- 600 mg.
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Składniki: sproszkowany sok z korzenia buraka ćwikłowego, witamina C (kwas L- askorbinowy), fumaran żelaza.
Zawartość opakowania netto: 43,14 g.
Ilość porcji w opakowaniu: 60.

sposób użycia:

1. Wsypać 1 porcję (1 płaska miarka) do suchego naczynia.
2. Dodać 200 ml wody lub innego napoju
i wymieszać.
Uwaga- należy zachować kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek. Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku. Przed
spożyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.
środki ostrożności

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży,
karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w
przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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