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Pro krvetvorbu je železo 
nezbytné

(doplňky stravy)

Doplněk stravy Ferrotabs obsahuje železo, zinek, měď a vitamín C. 
S nízkou hladinou železa se často setkáváme u žen, dospívajících 
dívek, u sportovců nebo rekonvalescentů. 
Doplněk stravy Ferrofortis B obsahuje železo získané z rostlinných 
zdrojů, B vitamíny, kyselinu listovou, rybízový extrakt a bylinné vý-
tažky. Je slazen medem. Má lahodnou chuť a sirupovou formu. 

Železo kladně ovlivňuje tvorbu červených krvinek a hemoglobinu, 
podporuje přenos kyslíku v těle, přispívá k normálním rozpoznáva-
cím funkcím, pečuje o imunitu, přispívá ke snížení míry únavy. Vita-
mín C zvyšuje vstřebávání železa, je užitečný pro imunitu. Vitamín 
B6 přispívá k energetickému metabolismu, k normální psychické 
činnosti. Vitamín B2 pečuje o sliznice, pokožku, zrak a červené 
krvinky. Vitamín B1 je potřebný pro činnost nervové soustavy. 
Kyselina listová přispívá k růstu zárodečných tkání během těho-
tenství, krvetvorbě. Vitamín B12 podporuje normální činnost ner-
vové a imunitní soustavy a tvorbu červených krvinek. Zinek přispí-
vá k ochraně před oxidativním stresem, k udržení normální hladiny 
testosteronu. Měď podporuje přenos železa v těle, je potřebná pro 
udržení normálního stavu pojivových tkání. 

Balení: 120 tablet. Doporučené dávkování: 1 tableta denně. Návod k po-
užití: ráno, s jídlem. Složení 1 tablety: prášek z třešně aceroly 86 mg, prášek 
z černého rybízu 10 mg, vitamín C 20 mg, železo 18 mg, zinek 5 mg, měď 1 mg
Výrobek není určen dětem do 3 let. 

Balení: 250 ml. Doporučené dávkování: 15 ml denně. Návod k použití: ráno, 
před snídaní. Obsah: extrakt z černého rybízu, z přesličky rolní, kopřivy, listů 
břízy, yzopu, jitrocele, meduňky, sirup, med. Obsah účinných látek v 15 ml: 
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 2,5 μg. Výrobek není určen dětem do 3 let a osobám 
citlivým na včelí produkty. 
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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou 

stravu a zdravý životní styl.
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