
Vitoral Ferrum picături

Supliment alimentar cu combinația de fier lipozomal și
vitamine sub formă de picături

Pirofosfat Feric
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• Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.   
• Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului

Vitoral Ferrum picături este un supliment alimentar, sub formă de picături, 
conținând o combinație de fier în formă de pirofosfat micronizat și dispersabil (Fe 
7mg/ml) și un complex de vitamine   D (5 micro grame/ml) și B6 (0.7 mg/ml).

În copilărie este necesară suplimentarea cu fier, fiind vorba de perioada cu cel mai 
alert ritm de creștere, când rezervele de fier se epuizează rapid.  

SunActive® Fe dispersează fierul insolubil (pirofosfatul feric) în formulări lichide 
fără precipitare, fără aromă de fier sau schimbare de culoare. Este stabil la căldură, 
la săruri și la oxidare. SunActive® Fe (pirofosfat de fier micronizat) nu provoacă 
iritații la nivel gastro-intestinal, oferind o cantitate de fier constantă la fiecare 
administrare, absorbiție lentă în intestinul subțire și biodisponibilitate crescută. 

Beneficiile Vitoral Ferrum picături: 

-   contribuie la formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei;
-   contribuie la reducerea oboselii și extenuării;
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar; 
-   contribuie la metabolismul energetic normal; 
-   contribuie la funcția cognitivă normală; 
-   contribuie la transportul normal al oxigenului în corp.

BENEFICIILE FIERULUI ÎN ORGANISM, conform REGULAMENTUL 
(UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012: 

-   contribuie la absorbția/utilizarea normală a calciului și fosforului; 
-   contribuie la menținerea concentrațiilor normale de calciu în sânge; 
-   contribuie la menținerea sănătății sistemului osos; 
-   contribuie la menținerea funcției normale a sistemului muscular; 
-   contribuie la menținerea sănătății dinților; 
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar; 
-   participă la procesul de diviziune celulară.

BENEFICIILE VITAMINEI D ÎN ORGANISM, conform REGULAMEN-
TUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012: 

BENEFICIILE VITAMINEI B6 ÎN ORGANISM, conform 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la sinteza normală a cisteinei;  
-   contribuie la metabolismul energetic normal;  
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos; 
-   contribuie la metabolismul normal al homocisteinei;  
-   contribuie la metabolismul normal al proteinelor și al glicogenilor; 
-   contribuie la menținerea sănătății psihice;  
-   contribuie la formarea normală a globulelor roșii; 
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar; 
-   contribuie la reducerea oboselii și extenuării;  
-   contribuie la reglarea activității hormonale. 

Ce găsiţi în acest prospect:

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați
acest supliment alimentar, deoarece conține informații importante pentru
dumneavoastră.

1. Ce este Vitoral Ferrum picături și pentru ce se utilizează  

-  dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui supliment alimen-
tar (enumerate la punctul 5); 

Nu utilizați Vitoral Ferrum picături: 

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vitoral Ferrum picături 

3. Cum să utilizați Vitoral Ferrum picături  

Mod de utilizare: Agitați bine înainte de fiecare utilizare. 
Copii (cu vârstă mai mare de 3 ani):
Doză recomandată este de 1 ml soluție pe zi, pe stomacul gol, cu aproximativ 30 
minute înainte de masă. În acest caz, conținutul flaconului durează 30 zile.
Dozele zilnice pentru copii cu vârsta mai mică de 3 ani, vor fi stabilite de către 
medic. 
Adulți
În cazul adulților, doza recomandată este de 2 ml pe zi, sau cea stabilită de către 
medic. 

Utilizați întotdeauna acest supliment alimentar exact așa cum v-a spus medicul, sau 
farmacistul dumneavoastră.
Supliment alimentar cu aromă de banane.

4. Cum se păstrează Vitoral Ferrum picături 

A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor mici.  

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de 
viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

Depozitare: A se păstra la temperaturi sub 25ºC, la loc uscat și întunecos, ferit de 
lumină.

A se utiliza în termen de 2 luni de la deschidere.

Valabilitate: 2 ani în condițiile menționate mai sus și în ambalajul original.  

A se consuma, de preferință, înainte de: vezi cutie.

Suplimentele alimentare nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor 
menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați suplimentele alimentare care nu vă 
mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

5. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Cutie cu un flacon a 30 ml picături orale, soluţie. Flaconul este prevazut cu o pipetă 
de 1 ml pentru administrarea produsului.

Ce conține:
Ingrediente: apă, zahăr, complex SunActive® Fe (pirofosfat feric, maltodextrină, 
clorură de sodiu, esteri ai acizilor grași cu poliglicerolul, lecitină de soia hidroliza-
tă), suc concentrat de mere, colecalciferol (vitamină D3), aromă de banane, gumă 
xantanică, sorbat de potasiu, clorhidrat de piridoxină (vitamină B6).

Informații importante privind unele componente: Acest supliment alimentar 
conține zahăr.

Precauții: Lecitina de soia hidrolizată, folosită ca emulgator, poate avea efect 
alergen.    

Nu există alți alergeni enumerați în anexa II (CE 1169/2011) în produs. Acest produs 
nu este fabricat din materii prime modificate genetic.

Un produs: VITALOGIC LIMITED Cyprus

Deținătorul notificării: S.C. VAVIAN PHARMA S.R.L., Bd. Basarabia, nr. 256, 
Compartiment 10, Incintă FAUR, Sector 3, București, Tel./Fax: 021.317.25.05, 
e-mail: office@vavianpharma.ro,  www.vavianpharma.ro

Produs notificat la Ministerul Sănătății cu nr.: 3846/04.06.2019 

Informații 
nutriționale  Ingrediente active 

în 1 ml
Ingrediente active 

în 2 ml
 %VNR*  %VNR** 

Fier   7 mg 50 100
Vitamina B6  0,7 mg 50 100
Vitamina D   5 µg

14 mg
1,4 mg
10 µg

 
 100 200 

*VNR - Valori Nutriționale de Referință, µg=micrograme, mg=miligrame  


