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Pre krvotvorbu je železo 
nevyhnutné

(výživové doplnky)

Výživový doplnok Ferrotabs obsahuje železo, zinok, meď a vitamín 
C. S nízkou hladinou železa sa často stretávame u žien, dospievajú-
cich dievčat, u športovcov alebo rekonvalescentov.
Výživový doplnok Ferrofortis B obsahuje železo, získané z rastlin-
ných zdrojov, B vitamíny, kyselinu listovú, ríbezľový extrakt a bylinné 
výťažky. Je sladený medom. Má lahodnú chuť a sirupovú formu. 

Železo kladne ovplyvňuje tvorbu červených krviniek a hemoglobí-
nu, podporuje prenos kyslíka v tele, prispieva k správnym kognitív-
nym funkciám, stará sa o imunitu, prispieva k zníženiu miery úna-
vy. Vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa, je užitočný pre imunitu. 
Vitamín B6 prispieva k energetickému metabolizmu, k normálnej 
psychickej činnosti. Vitamín B2 sa stará o sliznice, pokožku, zrak 
a červené krvinky. Vitamín B1 je potrebný pre činnosť nervovej 
sústavy. Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív po-
čas tehotenstva, krvotvorbe. Vitamín B12 podporuje normálnu 
činnosť nervovej a imunitnej sústavy a tvorbu červených krviniek. 
Zinok prispieva k ochrane pred oxidatívnym stresom, na udržanie 
normálnej hladiny testosterónu. Meď podporuje prenos železa 
v tele, je potrebná pre udržanie normálneho stavu spojivových 
tkanív.

Balenie: 120 tabliet. Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne, ráno, s jedlom, 
zapiť. V 1 tablete je: prášok z čerešne aceroly 86 mg, prášok z čiernych ríbezlí 
10 mg, vitamín C 20 mg, železo 18 mg, zinok 5 mg, meď 1 mg. Neobsahuje 
laktózu, glutén, ani kvasnice. 

Balenie: 250 ml. Odporúčané dávkovanie: 15 ml denne, ráno, pred raňaj-
kami. V 15 ml je: extrakty z čiernych ríbezlí, prasličky roľnej, žihľavy, listov 
brezy bielokôrej, yzopu lekárskeho, skoroceľu kopijovitého, medovky le-
kárskej, sirup, med; vitamín C 75 mg, železo 18 mg, vit. B2 1,4 mg, vit. B6 
1,4 mg, vit. B1 1,1 mg, kys. listová 200 µg, vit. B12 2,5µg. Produkt nie je 
určený pre osoby citlivé na včelie produkty. Neobsahuje laktózu, glutén, 
ani kvasnice. 
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Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkty nie sú vhodné pre deti 
do 3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25 °C, mimo 

dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.


