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Iron bisglycinate 30 cps NEW
ROOTS

Deficitul de fier provoacă o formă de anemie, ceea ce
duce la niveluri clinic scăzute de hemoglobină
(globule roșii). Anemia cu deficiență de fier poate
provoca oboseală, amețeli, dureri de cap și lipsă de
rezistență. Persoanele cu risc includ: femei de vârstă
reproductivă în timpul menstruației, persoane cu
boală celiacă și inflamatorie intestinală și afecțiuni
care contribuie la malabsorbția nutrienților.

Multe suplimente cu fier sunt afectate de absorbția intestinală limitată, precum și de interferenta cu
alți nutrienți care blocheaza absorbția. Bisglicinatul de fier are o rată de absorbție de până la trei
ori mai mare decât a altor forme de fier, deoarece este absorbit printr-o cale alternativă în mucoasa
intestinală. Acest lucru înseamnă că nu va interfera cu alte forme de fier dietetic. De asemenea, nu
are efecte secundare obișnuite ale suplimentării cu fier, cum ar fi: dureri de stomac, constipație,
diaree și crampe. Este formulat cu un spectru complet de nutrienți complementari. Conține vitamina
C pentru a îmbunătăți absorbția intestinală a fierului asociat cu formele biologice active ale acidului
folic (metil folat), cupru (ajuta la formarea celulelor rosii), vitaminele B1, B2, B6 si B12
(metilcobalamina) si forma activa de acid folic, toate incluse ca si cofactori critici pentru sinteza
hemoglobinei.

COMPOZITIE per capsula vegetala: bisglicinat de fier – 175 mg (furnizeaza 35 mg
Fe250%VNR*); agent de incarcare: celuloza microcristalina;capsula vegetala (HPMC,apa purificata)
vitamina C/acid ascorbic – 75 mg94%VNR*;Folatmetil-tetrahidrofolat de calciu (celuloza
microcristalina) -10,870 mg (furnizeaza 1000 mcg acid folic/500%VNR*); agenti antiaglomeranti :
stearat de magneziu, dioxid de siliciu; vitamina B12metilcobalamina 10% (celuloza microcristalina)
(furnizeaza 1000 mcg Vitamina B12/40000%VNR*); hexanicotinat de inozitol - 5 mg**; vitamina
B1clorhidrat de tiamina - 5 mg/455% VNR* ; vitamina B2riboflavin-5-fosfat de sodiu – 5
mg/357%VNR*; vitamina B6piridoxal-5-fosfat – 5 mg/357%VNR*; citrat de cupru- 2,703 mg
(furnizeaza 1 mg Cu/100 %VNR*).

*Valoare Nutritionala de Referinta cf. Regulament 11692011; **doza zilnica nu a fost stabilita.)

MOD DE UTILIZARE : Adulti: 1 capsula pe zi, in timpul mesei sau cum va indica specialistul.
Daca luati medicamente, utilizati produsul cu cateva ore inainte sau la cateva ore dupa acestea.

A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.

ATENTIONARE : Consumul excesiv de fier poate fi fatal copiilor mici. Nu contine: gluten, soia,
grau, oua, produse lactate, fermenti, citrice, agenti de conservare, arome, coloranti artificiali,
amidon sau zahar.
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