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Sirop feroglobin 200 ml VITA
BIOTICS

Feroglobin® sirop poate fi administrat integii
familii!
Supliment alimentar cu fier, zinc si complex de
vitamine B, nutrienti care contribuie la formarea
hemoglobinei si a celulelor rosii din sange. Contine
extract de malt alpin elvetian, miere si extracte
naturale din fructe.
Sirop cu gust placut de portocala si miere.

• Formula unica ce contine o forma organica de fier
citrat complex (7mg/5ml) ce creste absorbtia fierului
si a zincului, complex de vitamine B, acid folic,

cupru, mangan, malt alpin elvetian, miere, extract din fructe
• Fierul contribuie la formarea globulelor rosii ale sangelui (hematiilor), a hemoglobinei si
furnizeaza energie organismului.

• Fier si vitamina B6, B12 pentru a scadea riscul de anemie si a furniza energie organismului.
• Nu ataca stomacul, nu are efecte adverse gastrointestinale cunoscute.

Cu precadere:
• Copii, dupa varsta de 1 an
In Romania, anemia feripriva are o prevalent de 46-51% la copiii cu varsta de peste 1 an !
• Persoane cu anemie instalata sau lipsa de fier
• Femeile in timpul ciclului menstrual, contribuie la formarea si inlocuirea pierderilor menstruale
• Persoane cu dieta dezechilibrata ce nu isi asigura necesarul de fier din alimentatie
• In timpul sarcinii si alaptarii, pentru a mentine normal nivelul hemoglobinei si al hematiilor atat la
mama cat si la viitorul copil
• Persoanele cu hemoragii intestinale si digestive, donatorii de sange, persoanele cu enteropatie
glutenica, vegetarienii si atletii de performanta,
• Copii si adolescenti in perioada de crestere pentru a un apetit normal si pentru o dezvoltare
neuropsihica (mai ales datorita regimului alimenatar necorespunzator pe care sunt tentati sa il
adopte )
• Sugarii alimentati la san nu necesita suplimente de fier, deoarece laptele matern contine o
cantitate suficienta din acest macroelement ( daca mama are un status nutritional optim ), insa
meniul bebelusilor trecuti de 8 luni ar trebui sa contina suplimente de fier.
 
De reţinut!
Chiar şi in absenţa anemiei, carenţa de fier odată instalată, are consecinţe negative asupra
dezvoltării copilului generand:
• diminuarea performanţele cognitive, afectarea comportamentului şi dezvoltarea fizică a sugarilor,
copiilor preşcolari şi şcolari. Se discută in lumea ştiinţifică implicarea carenţei de fier in dezvoltarea
ADHD.
• alterarea statusului imunitar şi influenţarea morbidităţii prin infecţii la toate grupele de varstă.
• afectarea consumului de energie la nivel muscular şi implicit a capacităţii fizice, a performanţei de
muncă a adolescenţilor.
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Mod de administrare:
Adulti (femei si barbati): 1 lgt x 2/zi ( 5 ml x 2 /zi )
Copii 1-3 ani: ½ lgt /zi (2,5 ml /zi )
Copii 4-6 ani: ½ lgt x 2 /zi (2,5 ml x 2 /zi )
Copii 7-12 ani: 1 lgt x 1-2 /zi (5 ml x 1-2 /zi )
Pe perioada menstruatiei sau a sarcinii: 1 lgt x 3 /zi
 
Nu are contraindicatii sau reactii adverse. Nu contine coloranti artificiali, conservanti ,arome
artificiale.
Produsul este potrivit si dietei vegetariene.

Ca si in cazul altor suplimente nutritive, acesta nu trebuie sa inlocuiasca un regim alimentar variat si
echilibrat. A se pastra la loc uscat si rece. A nu se lasa la indemana si vederea copiilor.
 


