Vitoral Ferrum Kids
Granule orodispersabile gastrorezistente pentru copii
Supliment alimentar ce conține fier, cupru și vitamina C,
sub formă de granule orodispersabile
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați
acest supliment alimentar deoarece conține informații importante pentru
dumneavoastră.
• Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
• Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră
sau farmacistului.
Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Vitoral Ferrum Kids granule orodispersabile și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vitoral Ferrum Kids
3. Cum să utilizați Vitoral Ferrum Kids
4. Cum se păstrează Vitoral Ferrum Kids
5. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
1. Ce este Vitoral Ferrum Kids granule orodispersabile și pentru ce se utilizează
Vitoral Ferrum Kids este un supliment alimentar, pentru copii, sub formă de
granule orodispersabile gastrorezistente, pe bază de fier, cupru și vitamina C.
Beneficiile Vitoral Ferrum Kids:
Fierul este un nutrient esențial, adesea lipsit în dietă, în special pentru sugari, copii,
femei la vârsta fertilă și femei însărcinate. Fierul este un component al
hemoglobinei, mioglobinei, al citocromilor şi al mai multor enzime din lanţul
respirator. Este transportor de O2, joacă rol important în respiraţia celulară, este
stimulent al funcţiei antitoxice.
Vitoral Ferrum Kids conține fier microcapsulat într-o formulare gastrorezistentă
care asigură eliberarea componentelor sale doar în intestinul subțire, asigurând
produsului o compatibilitate gastrică excelentă și mascând mirosul și gustul
neplăcut de fier. Mai mult, prezența fierului sub formă de sare bivalentă, împreună
cu prezența cuprului, asigură o biodisponibilitate excelentă a acestui microelement.
Formularea este dezvoltată pentru a crește salivația și a permite ingestia produsului
fără apă. Mai mult, aroma plăcută de vanilie crește complianța pentru utilizatori, în
special pentru copii.
Avantajele formulării sub formă de granule orodispersabile:
- Eliberarea susținută și controlată a substanțelor active
- Minimalizarea efectelor adverse gastro – intestinale
- Mascarea totală a gustului neplăcut
- Biodisponibilitate crescută a fierului
BENEFICIILE FIERULUI ÎN ORGANISM, conform REGULAMENTUL
(UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:
- contribuie la formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei;
- contribuie la reducerea oboselii și a 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 VITAMINEI C ÎN ORGANISM, conform
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:
- crește absorbția fierului;
- contribuie la menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în timpul
exercițiilor fizice intense și după acestea;
- contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a
vaselor de sânge, a sistemului osos, a ligamentelor, a gingiilor, a pielii și a
dinților;
- contribuie la metabolismul energetic normal și la protejarea celulelor
împotriva stresului oxidativ;
- contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la menținerea
sănătății psihice;
- contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar;
- contribuie la reducerea oboselii și a extenuării.

BENEFICIILE CUPRULUI ÎN ORGANISM, conform REGULAMENTUL
(UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:
- contribuie la transportul normal al fierului în organism;
- contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar;
- contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale glucozei din sânge;
- contribuie la menținerea sănătății țesuturilor conjunctive;
- contribuie la metabolismul energetic normal;
- contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos;
- contribuie la pigmentarea normală a părului și a pielii;
- contribuie la protejarea constituenților celulari împotriva stresului oxidativ.
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vitoral Ferrum Kids
Nu utilizați Vitoral Ferrum Kids:
- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui supliment alimentar (enumerate la punctul 5);
Consumul excesiv poate cauza efecte laxative.
3. Cum să utilizați Vitoral Ferrum Kids
Utilizați întotdeauna acest supliment alimentar exact așa cum v-a spus medicul sau
farmacistul dumneavoastră.
Mod de utilizare: Pentru copiii cu vârsta peste 4 ani: 1 plic pe zi la recomandarea
medicului.
4. Cum se păstrează Vitoral Ferrum Kids
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, în ambalajul original. Data de expirare se referă la produsul stocat
corespunzător într-un pachet nedeschis.
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
Vitoral Ferrum Kids este disponibil în cutie cu 20 de plicuri a 1.3 g.
Cantitate netă 26 g.
Informații nutriționale:
Informații
nutriționale:

Pentru un plic de 1,3 g Pentru 100 g

Fier, cupru și
vitamina C, din care:
15 mg
1153,8 mg
Fe2+
0,5 mg
38,5 mg
Cu2+
40 mg
3076,9 mg
Vitamina C
*VNR - Valori Nutriționale de Referință, mg=miligrame

%VNR* pentru
un plic de 1,3 g

107%
50%
50%

Ingrediente: FOS (fructooligozaharide), xylitol, aromă de vanilie, acid ascorbic
(vitamina C), fumarat feros (II), dioxid de siliciu, gluconat de cupru. Fără gluten și
fără lactoză.
Acest produs nu conține alergeni enumerați în anexa II (CE 1169/2011).
Procedurile de fabricație și curățare efectuate garantează că nu există riscul
contaminării cu alergeni în timpul procesului de fabricație.
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