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Fier+C
 +Histidină +Acid folic

Supliment alimentar 

Fără lactoză
Fără gluten
Fără gelatină

Potrivit pentru 
vegetarieni şi vegani

   
Corpul uman pierde zilnic anumite cantităţi de Fier şi nu poate produce singur Fierul 
de care are nevoie. De aceea, Fierul trebuie luat constant şi în cantităţi suficiente din 
alimentaţie. 

Dar alimentele nu conţin întotdeauna cantitatea de Fier necesară organismului. 
Multe alimente vegetale sunt sărace în Fier. Astfel, o dietă exclusiv vegetariană sau 
dezechilibrată poate fi deficitară în Fier sau poate să conţină ingrediente care să 
inhibe absorbţia acestuia (de ex.: ceai negru, cafea). 

O atenţie deosebită trebuie acordată aportului de Fier în timpul sarcinii, în 
perioadele de alăptare, în cazul vârstnicilor, precum şi al unei nutriţii dezechilibrate. 

   Vitamina C creşte absorbţia Fierului. Formula este completată de Acid folic,    
   vitamină din grupul B, Vitamina B12 şi aminoacidul L-Histidină.

  Fierul contribuie la formarea normală a globulelor roşii şi a hemoglobinei şi la     
  transportul normal al oxigenului în corp.
  De asemenea, Fierul contribuie la metabolismul energetic normal, la procesul de     
   diviziune celulară şi la funcţionarea normală a sistemului imunitar.
   Vitamina C creşte absorbţia Fierului şi contribuie la funcţionarea normală a       
  sistemului imunitar.
  Acidul folic contribuie la buna funcţionare a hematopoiezei (formarea celulelor   
  sangvine). 
  Vitamina B12 contribuie la formarea normală a globulelor roşii şi, împreună cu   
   Acidul folic, la funcţionarea normală a sistemului imunitar şi la procesul de   
  diviziune celulară.

Compoziţie

 
Fier
Vitamina C
L-Histidină
Acid folic
Vitamina B12

*conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011
** nu există recomandare din partea Uniunii Europene (UE)

per doza zilnică 
(= 1 comprimat)

  14 mg
100 mg
  30 mg

                  300 µg
                       3 µg

   

% din valoarea nutriţională 
de referinţă*

100  %
125 %

**
150 %
120 %
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Mod de utilizare:
Se recomandă 1 comprimat zilnic, pe nemâncate, cu suficient lichid, fără a se 
mesteca.

Atenţionări:
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă 
sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
A se păstra la temperaturi ce nu depăşesc 25°C, în ambalajul original.
Produs nerecomandat persoanelor cu afecţiuni ale metabolismului fierului.
Produs nerecomandat copiilor cu vârsta sub 14 ani.

Ambalaj: 30 comprimate

Greutate netă: 11,8 g  
           
Cunoasşteţi deja celelalte produse ale gamei Doppelherz®aktiv?      

Producător:

Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg

Reprezentant în România: 
Queisser Pharma SRL
Str. Grigore Alexandrescu Nr. 89-97,
Etaj 1, Corpul B, Sector 1,
Bucureşti, cod 010624
Tel.: 021 / 311.24.20
www.doppelherz.ro
e-mail:       info@queisser.ro
Facebook:  Doppelherz România
Instagram: @doppelherz_romania

Comandă on-line pe  
www.sanatatelatineacasa.ro
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