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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
прочитайте цей листок-вкладиш перед застосуванням продукту

Що таке Actiferol Fe®? 

Чим відрізняється Actiferol Fe®? 

Actiferol Fe® – це пероральний препарат заліза, який використовується для забезпечення необ-
-хідного рівня заліза. Залізо – мікроелемент, необхідний для правильного розвитку та функціо-
-нування організму. Доведено також участь заліза в такому важливому процесі, як поділ клітин. 
Бере участь в утворенні еритроцитів і гемоглобіну, а також транспорту кисню в організмі. Залізо 
допомагає в правильному розвитку когнітивних функцій у дітей та у правильній роботі імунної 
системи. Сприяє підтримці належного енергетичного обміну та зменшенню відчуття втоми.

Actiferol Fe® - це надзвичайно делікатний препарат, спеціально розроблений для найбільш 
чутливої групи осіб, таких як: немовлята, діти та вагітні жінки.1‑3

Actiferol Fe® містить унікальну форму заліза, використання якої має багато переваг:
Вища засвоюваність:
Завдяки процесам мікронізації та емульгування, засвоєння організмом заліза Actiferol Fe® 
вдвічі вище і незалежне від харчування.5‑7

Ніжний для шлунку:
Він виділяється в кишечнику, а не в шлунку. Завдяки цьому ви не відчуваєте ніякого диском-
-форту з боку шлунково-кишкового тракту.8

Відсутність присмаку металу:
Actiferol Fe® – це залізо без металевого присмаку та запаху. В результаті Actiferol Fe® у вигляді 
пакетика та капсули при додаванні в їжу не змінюють смак споживаної їжі.
Зручна форма застосування:
Actiferol Fe® (пакетики, капсули) добре розчиняється в напоях і може додаватися в їжу. Це 
дозволяє в легкій формі застосовувати дитині та людям, які мають проблеми з ковтанням.
Не викликає темного забарвлення зубів. Не посилює нудоту при вагітності.4-8

Спосіб використання Actiferol Fe®
Краплі Actiferol Fe®: перед використанням енергійно струсити флакон  до 
отримання однорідної суспензії. Відміряйте відповідну кількість крапель на 
чайній ложці і введіть безпосередньо, перорально.
Пакетики Actiferol Fe®: вміст пакетика слід розчинити в невеликій 
кількості теплої рідини (приблизно ¼ склянки води або зцідженого молока 
матері) або додати в їжу (одну столову ложку каші або супу). Вживайте 
відразу після приготування. Рекомендована форма прийому Actiferol Fe® 
полягає у введенні вмісту пакетика, розчиненого в невеликій кількості 
рідини, по чайній ложці безпосередньо в рот дитини.
Капсули Actiferol Fe®: капсулу слід ковтати та запивати водою. При 
проблемах з ковтанням: капсулу відкрити, її вміст всипати в їжу та з’їсти 
відразу після приготування.
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Доступні продукти лінії Actiferol Fe®
Actiferol Fe® є доступний у різних формах і дозах, що дозволяє легко адаптуватися до індиві-
-дуальних потреб споживача.
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Упаковка

Дієтичні добавки не використовувати як замінники повноцінного харчування. 
Слід пам’ятати, що збалансоване харчування та правильний спосіб життя мають важливе значення. 
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