
1 picătură conține 0,7 mg Fier Sucrosomial®

Produsul SiderAL® PICĂTURI pentru copii nu conține gluten.
MOD DE PREPARARE: 1. Deschideți sticla. Păstrați cu grijă capacul/dopul pentru a nu 
îl pierde. 2. Adăugați pudra în interiorul sticlei. 3. Închideți sticla cu dopul (puneți 
capacul sticlei), închideți bine și așteptați un minut. 4. Agitați energic sticla. 5. Agitați 
înainte de fiecare utilizare. După reconstituire, pipeta dozatoare se poate folosi pe 
post de capac. Aceasta este special concepută cât să aibă un filet care să se 
potrivească pe gâtul flaconului, oferind protecție. 
MOD DE UTILIZARE: 10 picături pe zi (egal cu 1 ml soluție) sau după cum v-a 
recomandat consultantul de specialitate. Folosiți pipeta dozatoare din ambalajul 
produsului. Poate fi utilizat direct în gura copilului sau dizolvat în jumătate de pahar de 
apă sau în orice alt lichid la temperatura camerei.  SiderAL® PICĂTURI pentru copii 
poate fi luat în orice moment al zilei. A se utiliza doar după reconstituire.
După reconstituire preparatul poate să precipite datorită agenților de 
antiaglomerare din interiorul pulberii. Precipitatul tinde să dispară după 
aproximativ 10 minute de la reconstituire, motiv pentru care este indicat să 
reconstituiți preparatul cu câteva minute înainte de prima utilizare.
SiderAL® PICĂTURI pentru copii se poate utiliza la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani.
PRECAUȚII: A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente. Preparatul 
poate fi utilizat în orice situație în care este necesară suplimentarea cu fier, chiar și pe 
perioade îndelungate. Preparatul poate fi utilizat pe termen lung doar dacă este 
necesar, la recomandarea consultantului de specialitate.
ATENȚIONĂRI: A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. A nu se depăși 
doza recomandată pentru consumul zilnic. A se consuma, de preferință, înainte de 
sfârșitul lunii menționate pe ambalaj. Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie 
să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: A se păstra la temperaturi sub 30°C la distanță de surse de 
căldură și ferit de lumina solară și umiditate. A se păstra după reconstituire la 
temperatura de 4°- 8°C. A se consuma în decurs de 1 lună de la reconstituire.

Fierul este un mineral prezent în fiecare celulă a organismului, având concentrația maximă 
în sânge.  Este componentul principal al hemoglobinei care se găsește în globulele roșii 
sangvine și care are rolul de a transporta oxigenul către toate celulele organismului. 

SiderAL® PICĂTURI pentru copii este un supliment alimentar cu Fier Sucrosomial® 
(Sideral® r.m.s.) utilizat pentru compensarea deficitului nutritiv al copiilor sau în perioadele 
în care organismul copilului are o nevoie crescută de fier. Fierul contribuie la funcția 
cognitivă normală a copiilor. Fierul Sucrosomial® (Sideral® r.m.s.) conținut în SiderAL® 
PICĂTURI pentru copii, trece nemodificat prin stomac și este absorbit direct la nivelul 
intestinului. În acest mod, toleranța gastrică este crescută și sunt evitate tulburările 
gastrointestinale care apar, de obicei, la utilizarea suplimentelor cu fier.

SiderAL® PICĂTURI pentru copii poate fi utilizat în orice situație în care aportul de fier 
din dietă este scăzut, necesarul de fier al organismului este mare (organismul copilului are 
o nevoie crescută de fier) sau în care absorbția intestinală a fierului este afectată. 

INGREDIENTE PLIC: Fier Sucrosomial®  - Sideral® r.m.s (pirofosfat de fier, esteri de 
sucroză ai acizilor grași, lecitină din Floarea-soarelui, fosfat tricalcic, amidon de orez 
pregelatinizat), maltodextrină. Fără gluten.

INGREDIENTE FLACON: apă demineralizată; sucroză; maltodextrină; aromă de lapte; 
conservanți: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu; agent de îngroșare: gumă xantan; 
corector de aciditate: acid citric anhidru; emulsifiant: esteri de sucroză ai acizilor grași. 
Fără gluten.

Leaflet Base mm. 125x130
Pantone 187

Flacon 30 ml +1 Plic de 1,9 g
Supliment alimentar cu Fier Sucrosomial®
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Fier Sucrosomial® este marcă înregistrată.
Sideral® este marcă înregistrată.
Sideral® r.m.s. este un ingredient patentat bazat pe Fier Sucrosomial®.
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Fier
%VNR=*Valoare Nutrițională de Referință, cf. Regulamentului European 1169/2011

Ingredient activ Cantitate/ 1 ml %VNR*

7,00 mg 50%


