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Ibuvit Żelazo + C 30 tabletek
 

cena: 22,65 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
zmęczenie, znużenie

Opis produktu
 

Żelazo z witaminą C dla młodzieży i dorosłych

TRÓJFAZOWE uwalnianie Ibuvit Żelazo + C w różnym czasie i w różnych odcinkach przewodu pokarmowego dla optymalizacji
wchłaniania składników.

1. Warstwa FAST
SZYBKIEGO UWALNIANIA:
Zawiera związek chelatowy żelaza: diglicynian żelaza (II), żelazo uwalniane jest w żołądku. Postać chelatu zwiększa tolerancję
żołądkową oraz umożliwia szybkie wchłanianie żelaza w początkowym odcinku dwunastnicy.

2. Warstwa NORMAL
NORMALNEGO UWALNIANIA:
Zawiera siarczan żelaza (II), który uwalniany i wchłaniany jest w trakcie transportu jelitowego w dwunastnicy.
Pominięcie wchłaniania żołądkowego redukuje ryzyko wystąpienia nietolerancji siarczanu żelaza (II).
Witamina C poprawia biodostępność uwalnianego żelaza.

3. Warstwa RETARD
OPÓŹNIONEGO UWALNIANIA:
Zawiera wysokobiodostępny mikrokapsułkowany pirofosforan żelaza (III).
Uwalnianie w czasie 8 godzin pozwala na wchłanianie żelaza w środkowym odcinku jelita cienkiego.

Żelazo pomaga w:
utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, prawidłowym transporcie
tlenu w organizmie i funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żelazo przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego, do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Żelazo odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Witamina C pomaga w:
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prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry,
zębów; prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, układu odpornościowego; utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych; ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym; regeneracji zredukowanej formy witaminy E. Witamina C przyczynia
się do: utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina C zwiększa
przyswajanie żelaza.
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