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Heme iron polypeptide 30 cps NEW
ROOTS

Descriere:

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,
respirație, 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.

Exista doua forme de fier: heme si nonheme. Fierul heme este extras din hemoglobina
animala si este forma cea mai absorbabila de catre organism.

Heme Iron cu înaltă biodisponibilitate este izolat din surse animale (hemoglobina din sange)
pentru absorbție intestinală maximă. Este tipul particular de fier care este recunoscut și
utilizat cu ușurință de către organism pentru a produce hemoglobină. Hemoglobina este
proteina specializată din sânge care se leagă de oxigen în plămâni pentru a fi utilizată în
respirația celulară in întregul organism. Heme Iron nu conduce la reacții adverse comune
asociate cu formele elementare de fier care include: tulburări de stomac, diaree sau
constipație.

Heme Iron 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) și vitamina B12 (metilcobalamina) incluse ca si cofactori
critici pentru sinteza hemoglobinei.

COMPOZITIE

Ingrediente / capsula#:

Polipeptide imbogatite cu fier, cu 2% hemoglobina obtinuta din Porc
domestic (Sus Scrofa) 550 mg
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vitamina C / acid ascorbic 90 mg
5-metiltetrahidrofolat de calciu 3,623 mg
vitamina B12/metilcobalamina 10% 3,333 mg
capsula: hidroxipropilmetilceluloza, apa
agent de incarcare: celuloza microcristalina
agenti antiaglomeranti: stearat de magneziu vegetal, dioxid de siliciu

#doza zilnica maxima / 3 capsule furnizeaza:

270 mg. vitamina C/337,5%VNR*
33 mg. fier/143%VNR*
1000 mcg. acid folic / 500%VNR* si
1000 mcg. vitamina B12/40000%/VNR

*VNR = Valoare Nutritionala de Referinta cf. Regulament 1169/2011

Greutatea neta e = 24,19368 g

ADMINISTRARE

Mod de utilizare (doar pentru adulti): cate 1 capsula de 1-3 ori pe zi, cu un pahar plin cu
apa, odata cu hrana sau nu, ori cum va indica specialistul.

Recomandari

La o utilizare mai mare de sapte saptamani, consultati specialistul.
Consultati specialistul pentru monitorizarea cantitatii de fier din sange.

Atentionari

Nu va asezati la orizontala timp de 50 de minute dupa ce luati suplimentul.
Daca luati medicamente, utilizati produsul cu cateva ore inainte sau la cateva ore dupa
acestea.
A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic!
Consumul excesiv de fier poate fi fatal copiilor mici.
Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata si un mod de viata
sanatos.


