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Innofer zawiesina 100 ml
 

cena: 60,79 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 100 ml

Postać zawiesina

Producent SMART PHARMA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

żelazo

Wskazania niedobór minerałów

Opis produktu
 

Opis:

Innofer – produkt zawierający żelazo elementarne w postaci zawiesiny doustnej, które jest dobrze wchłaniane, a jednocześnie łagodne
dla żołądka. Jego niezwykła skuteczność pomoże Ci w zapobieganiu wystąpienia anemii i niedoboru żelaza.
Żelazo obecne jest w każdej komórce Twojego organizmu, a jego najważniejszą rolą jest transport tlenu do wszystkich narządów.
Reguluje ono produkcję czerwonych krwinek oraz hemoglobiny, głównych składników krwi. Aktywuje enzymy, które są niezbędne w
prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich komórek. Umożliwia odprowadzanie z komórek niepożądanych substancji. Jako element
białka budującego mięśnie odpowiada za magazynowanie w nich tlenu. Ze względu na tak złożoną rolę żelaza, zapotrzebowanie na nie
jest zmienne i zależy od wieku, płci i stanu organizmu.

Najbezpieczniejszą formą żelaza dostępną obecnie na rynku jest żelazo elementarne charakteryzujące się najefektywniejszym
wchłanianiem i najniższą toksycznością. Stopniowe i powolne przenikanie żelaza elementarnego przez ścianę przewodu pokarmowego
sprawia, że jest ono lepiej tolerowane niż sole żelaza. W konsekwencji:

nie wywołuje bólów brzucha, wymiotów, biegunek i zaparć,
nie zaburza mikroflory jelitowej,
nie barwi zębów,
nie ma metalicznego posmaku.
Możesz je stosować zarówno leczniczo, jak i profilaktycznie.

Osoby narażone na niedobór żelaza:

Osobami szczególnie narażonymi na niedobór żelaza są kobiety w ciąży, karmiące mamy, honorowi dawcy krwi, wegetarianie lub
weganie, aktywnie trenujące osoby, nastolatkowie w okresie intensywnego wzrostu, obficie i długo miesiączkujące kobiety lub
dziewczynki, niejadki oraz osoby z obniżonym apetytem.

Objawy niedoboru żelaza:
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Ze względu na udział żelaza w wielu istotnych procesach komórkowych, jego niedobór powoduje zaburzenie sprawności całego
organizmu, co może objawiać się przez:

bóle głowy,
nieustanne zmęczenie,
problemy z koncentracją,
apatię,
osłabienie,
bladość cery,
suchość i szorstkość skóry,
łamliwość włosów oraz paznokci,
częste krwawienie z nosa,
osłabioną odporność.

Odpowiednia dawka żelaza bez skutków ubocznych:

Ze względu na groźne skutki zarówno niedoboru, jak i nadmiaru żelaza, specjaliści rekomendują precyzyjne dawki żelaza dostosowane
do masy ciała dziecka. Z tego względu Innofer posiada dozownik, który pozwoli Ci na podawanie odpowiedniej dawki żelaza.
Przyjmowanie prawidłowej ilości żelaza jest niezwykle istotne, ponieważ ludzki organizm nie posiada mechanizmu usuwania tego
pierwiastka. Niewchłonięty nadmiar żelaza może podrażniać żołądek, sprzyjać rozwijaniu się niekorzystnych bakterii w jelitach oraz
uszkadzać komórki.

Sposób użycia:

Przed spożyciem należy energicznie wstrząsać butelkę nie krócej niż 30 sekund. Po prawidłowym wymieszaniu zawiesina przybiera
ciemną barwę.
Jeżeli w czasie 3 minut od momentu zakończenia mieszania nie zostanie pobrana odpowiednia dawka, produkt należy ponownie
dokładnie wymieszać.
Zaleca się wstrząsnąć intensywnie butelką przed każdorazowym pobraniem dawki, nawet jeżeli podawanie odbywa się w ciągu 3 minut
od uzyskanie jednolitej zawiesiny.
Odmierzoną dawkę należy podać zaraz po przygotowaniu bezpośrednio do jamy ustnej.
W przypadku niemowląt karmionych wyłącznie mlekiem zaleca się podanie produktu ok. 15 minut przed podaniem mleka lub 2 godziny
po.
Po podaniu odmierzonej dawki strzykawkę ze względów higienicznych należy umyć letnią bieżącą wodą bez detergentu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
Produkt nie odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia.
Nie przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Stosować pod nadzorem lekarza.
Po pierwszym otwarciu spożyć w ciągu 90 dni.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25oC w oryginalnym opakowaniu.
Chronić od źródeł ciepła, promieni słonecznych i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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