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Supliment alimentar cu Fier Sucrosomial® 
si Vitamina C
30 capsule - Greutate netã 17,85 g

Fierul este un mineral prezent în fiecare celulă a organismului, având concentrația maximă în sânge. 
Fierul contribuie la formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei, precum și la transportul 
normal al oxigenului în corp.

Fierul este prezent, de asemenea, în enzimele respiratorii și în mioglobină, proteina care furnizează 
oxigen celulelor musculare. De aceea, deficitul de fier reduce capacitatea sângelui de a transporta 
oxigen către țesuturi.

Sideral® FORTE Int. este un supliment alimentar cu Fier Sucrosomial® (Sideral® r.m.) și vitamina C 
recomandat pentru compensarea deficitului nutritiv al adulților sau în perioadele în care organismul 
are nevoie crescută de fier. Vitamina C crește absorbția fierului.

Sideral® FORTE Int. este o sursă inovatoare de fier, cu biodisponibilitate crescută, sub forma unui 
complex Sucrosomial® de pirofosfat de fier.

Sideral® FORTE Int. conține Fier Sucrosomial® încorporat într-o membrană de fosfolipide care îl face 
mult mai ușor de absorbit la nivel intestinal.

Această tehnologie de încorporare a Fierului Sucrosomial®, inovatoare și patentată Sideral® r.m., 
permite evitarea efectelor secundare asociate, de regulă, utilizării de fier convențional cum ar fi: gust 
metalic, arsuri gastrice, iritații intestinale, pigmentarea mucoaselor și colorarea scaunului. 

Tehnologia de încorporare a Fierului Sucrosomial® (Sideral® r.m.) crește toleranța gastrică 
deoarece fierul protejat în Sucrosome® nu vine în contact direct cu mucoasa gastrointestinală, în 
acest mod fiind evitate tulburările gastrointestinale care apar, de obicei, la utilizarea suplimentelor cu 
fier.

Sideral® FORTE Int. poate fi utilizat în orice situație în care este necesară suplimentarea cu fier, 
chiar și pe perioade îndelungate. 

Nu conține gluten.

,

INGREDIENTE: 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, fosfat tricalcic);  agent de încărcare: celuloză microcristalină; capsulă: 
gelatină, coloranți/ oxid roșu de fier, dioxid de titan; vitamina C (acid L-ascorbic); agenți 
antiaglomeranți: hidroxipropilmetilceluloză, stearat de magneziu vegetal; dioxid de siliciu (nano). 

MOD DE UTILIZARE: 1 capsulă pe zi, sau conform recomandării consultantului de specialitate, în 
orice moment al zilei. 
Sideral® Forte Int.  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.

Sideral® Forte Int. poate fi utilizat în orice situație în care aportul de fier din dietă este scăzut, în 
cazul în care necesarul de fier al organismului este mare, sau în care absorbția intestinală a fierului 
este afectată. 

CONDIȚII DE PĂSTRARE: a se păstra la temperaturi sub 30°C la distanță de surse de căldură și ferit 
de lumina solară și umiditate. Termenul de valabilitate inscripționat pe ambalaj este valabil în cazul 
produsului sigilat și păstrat în condițiile specificate.

PRECAUȚII: A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente sau de intoleranță 
la proteinele din lapte. Produsul conține proteine din lapte.

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. 

Produsul nu conține gluten. Se poate utiliza de către persoanele cu intoleranță la gluten.

Producător:  Farmaceutici Procemsa S.p.A, Italia
pentru Pharmanutra S.p.A, Italia
Deţinătorul notificării: SOLACIUM PHARMA SRL
România, București, Sector 3, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 50, 
Clădire Administrație, C15, Zona A, Etaj 3

Fier Sucrosomial® este marcă înregistrată.
Sucrosome® este marcă înregistrată.
Sideral® este marcă înregistrată.
Sideral® r.m. este un ingredient patentat bazat pe Fier Sucrosomial®.

%VNR
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Cantitate/1 capsulă

30 mg

70 mg

Cantitate/ 100 g

5,04 g

11,76 g

Fier

Vitamina C 

* Valoare Nutrițională de Referință, conform Reg. European 1169/2011

INGREDIENTE ACTIVE

CARACTERISTICI:


