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OLIMP Chela-Ferr easy prosz. 30 sasz.
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

O produkcie
Chela-Ferr® Easy to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o wysokiej zawartości przyswajalnego żelaza w dwóch bardzo
dobrze tolerowanych postaciach (pirofosforanu żelaza oraz chelatu aminokwasowego żelaza Ferrochel®), o smaku malinowym.

Preparat został wzbogacony o witaminę C, która zwiększa przyswajalność żelaza (Int J Vitam Nutr Res. 2004 Jul;74(4):294-300).
Produkt przeznaczony do stosowania w sytuacjach wysokiego zapotrzebowania organizmu na żelazo.

Chela-Ferr® Easy przeznaczony jest do postepowania dietetycznego ze wskazaniami lekarskimi dotyczącymi stosowania w stanach:

zaburzeń lub zmniejszonego wchłaniania żelaza (które może wystąpić miedzy innymi w celiakii, przewlekłym zapaleniu trzustki),
niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemia),
niedoboru żelaza u kobiet w ciąży, spowodowanego obfitymi krwawieniami menstruacyjnymi, krwiodawstwem, utrata krwi w wyniku
operacji, chemioterapią, a także nieprawidłowym żywieniem (w tym stosowaniem niezbilansowanych diet wegetariańskich,
odchudzających czy diety makrobiotycznej),
przewlekłego kaszlu towarzyszącego stanom niedoboru żelaza (Int J Clin Pract. 2012 Nov; 66(11):1095-100),
kaszlu towarzyszącego stosowaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny (np.: kaptopryl, enalapryl, lizonopryl) (Hypertension. 2001 Aug;
38(2):166-70),
zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) (Pediatr Neurol. 2008 Jan; 38(1):20-6),
preparat może być także stosowany w celu prewencji niedoboru żelaza (np. okres ciąży, obfite krwawienia menstruacyjne,
krwiodawstwo, chemioterapia i okres okołooperacyjny).
Preparat przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia i dorosłych.

Informacja żywieniowa
przeznaczenia medycznego 1 saszetka (1,5 g)
(proponowana porcja) w 100 g
Wartość energetyczna 20 kJ/4,8 kcal 1400 kJ/ 320 kcal
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 Tłuszcz 0 g 0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 0 g
Węglowodany 1,2 g 80 g
w tym cukry 1,2 g 80 g
Białko 0 g 0 g
Sól 0 g 0 g
Witamina C 40 mg 2,66 g
Żelazo 30 mg 2 g
Składniki: cukier, pirofosforan żelaza (III) – żelazo, aromaty, maltodekstryna, regulator kwasowości – kwas cytrynowy; kwas L-
askorbinowy – witamina C, diglicynian żelaza (II) (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®, TRAACS®) – żelazo, substancja
przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu.

Ważna informacja: produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Preparat jest niekompletnym środkiem spożywczym i nie należy
go stosować jako jedynego źródła pożywienia. Preparat może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest spożywany przez osoby, u
których nie stwierdzono określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub brak jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia
produktu. Nie stosować u dzieci bez wyraźnego wskazania lekarza.

Chela-Ferr® Easy przeznaczony jest do postepowania dietetycznego ze wskazaniami lekarskimi dotyczącymi stosowania w stanach:

zaburzeń lub zmniejszonego wchłaniania żelaza (które może wystąpić miedzy innymi w celiakii, przewlekłym zapaleniu trzustki),
niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemia),
niedoboru żelaza u kobiet w ciąży, spowodowanego obfitymi krwawieniami menstruacyjnymi, krwiodawstwem, utrata krwi w wyniku
operacji, chemioterapią, a także nieprawidłowym żywieniem (w tym stosowaniem niezbilansowanych diet wegetariańskich,
odchudzających czy diety makrobiotycznej),
przewlekłego kaszlu towarzyszącego stanom niedoboru żelaza (Int J Clin Pract. 2012 Nov; 66(11):1095-100),
kaszlu towarzyszącego stosowaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny (np.: kaptopryl, enalapryl, lizonopryl) (Hypertension. 2001 Aug;
38(2):166-70),
zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) (Pediatr Neurol. 2008 Jan; 38(1):20-6),
preparat może być także stosowany w celu prewencji niedoboru żelaza (np. okres ciąży, obfite krwawienia menstruacyjne,
krwiodawstwo, chemioterapia i okres okołooperacyjny).

Sposób użycia i przygotowania:

Chela-Ferr® Easy może być stosowany jako uzupełnienie diety pacjenta (źródło żelaza) u młodzieży i osób dorosłych w porcji 1 saszetki
dziennie.

W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia oraz we wszystkich przypadkach postepowania dietetycznego porcje ustala lekarz. Chela-
Ferr® Easy należy przyjąć po posiłku, wsypując zawartość jednej saszetki bezpośrednio na język. Proszek można również rozpuścić w
niewielkiej ilości soku lub wody.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: stosowanie niektórych leków, w tym leków zawierających allopurynol, nadwrażliwość na
którykolwiek ze składników produktu. Nie należy przekraczać porcji preparatu proponowanej do spożycia lub ustalonej przez lekarza.
Ostrożnie stosować u dzieci.

Ostrzeżenie: produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

PRODUCENT:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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