®

INGREDIENTE ACTIVE

Pulbere orodispersabilã, supliment alimentar cu
Fier Sucrosomial® şi vitamine, cu îndulcitori

Cantitate/ 1 plic

%VNR*

Fier

14,00 mg

100 %

Vitamina C

48,00 mg

60 %

Vitamina B6

1,00 mg

71 %

150,00 mcg

75 %

2,00 mcg

80 %

Acid Folic
Vitamina B12

30 plicuri - pulbere orodispersabilã - Greutate netã 48 g

*%VNR = Valoare nutrițională de Referință, conform Reg. European 1169/2011

INGREDIENTELE PLICULUI:

INGREDIENTE: Îndulcitori: xilitol, sorbitol, sucraloză, acesulfam de potasiu; Fier
Sucrosomial® - Sideral® r.m. (pirofosfat de fier, amidon de orez pregelatinizat,
sucroesteri ai acizilor grași, lecitină din floarea-soarelui, sirop de glucoză,
proteine din lapte, agent antiaglomerant: fosfat tricalcic); Vitamina C/acid
L-ascorbic; arome: cola, lămâie, vanilie, mentă; corector de aciditate: acid citric
anhidru; Vitamina B12/cianocobalamină 0,1% (acid citric, maltodextrină, citrat
trisodic); Vitamina B6/clorhidrat de piridoxină; Acid folic/acid
pteroilmonoglutamic. Nu conține gluten.
MOD DE UTILIZARE: un plic pe zi, al cărui conținut se dizolvă direct în gură.
PRECAUȚII: Produsul conține proteine din lapte. Contraindicat persoanelor
alergice la proteinele din lapte sau la oricare dintre ingredientele produsului. A
nu se utiliza de către copiii cu vârstă sub 3 ani. Preparatul conține polialcooli,
consumul în exces poate avea efect laxativ.
ATENȚIONĂRI: A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. A nu se
depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Produsul este un supliment
alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de
viață sănătos. Termenul de valabilitate inscripționat pe ambalaj este valabil în
cazul produsului sigilat și păstrat în condițiile specificate.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: A se păstra la temperaturi sub 30°C, într-un loc
întunecos. A se evita contactul cu apa. Evitați expunerea preparatului la surse
directe de căldură sau lumina soarelui.

Foglietto Illustrazioni mm. 130x210

PANTONE®

2935

FIERUL contribuie la funcția cognitivă normală, la metabolismul energetic
normal, la formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei, la
funcționarea normală a sistemului imunitar și la reducerea oboselii și
extenuării.
VITAMINELE B6 și B12 contribuie la menținerea sănătății psihice, la
metabolismul energetic normal, la funcționarea normală a sistemului
nervos și la reducerea oboselii și extenuării.
VITAMINA C crește absorbția fierului, contribuie la funcționarea normală a
sistemelelor imunitar și nervos, la reducerea oboselii și extenuării și la
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
ACIDUL FOLIC contribuie la reducerea oboselii și extenuării, la buna
funcționare a hematopoiezei și la funcționarea normală a sistemului
imunitar.

Fier Sucrosomial® este marcă înregistrată.
Sideral® este marcă înregistrată.
Sideral® r.m. este un ingredient patentat bazat pe Fier Sucrosomial®.
o co m p a n i e

Producător: Biofarma S.r.l., Italia pentru:
Junia Pharma S.r.l., Italia
Deţinătorul notificării: SOLACIUM PHARMA S.R.L.
București, Sectorul 3, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 50,
Clădire Administrație, C15, Zona A, Etaj 3
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SiderAL® Active este un supliment alimentar cu Fier Sucrosomial® (Sideral®
r.m.), vitamina C și vitamine din complexul B, utilizat pentru compensarea
deficitelor nutritive sau în momentele în care există o nevoie crescută pentru
acești nutrienți. Fierul contribuie la funcția cognitivă normală a copiilor. Fierul
contribuie la formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei.

