DLACZEGO WARTO
PRZYJMOWAĆ BIOFER FOLIC?

W sprzedaży dostępny jest również preparat Biofer.
Biofer to suplement diety posiadający w swoim składzie
żelazo w formie HEMOWEJ oraz NIEHEMOWEJ

To suplement diety stanowiący unikatową kompozycję dwóch
form żelaza organicznego: HEMOWEGO oraz NIEHEMOWEGO
wzbogaconych kwasem foliowym oraz witaminą C.

JESTEŚ
W CIĄŻY?

suplement diety

Zawiera wysoko przyswajalne żelazo łagodne
dla przewodu pokarmowego, które zapewnia:
WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ

Biofer Folic uzupełnia niedobory żelaza
i kwasu foliowego w diecie. Wpływa na prawidłową
produkcję czerwonych krwinek.

WYSOKĄ BIODOSTĘPNOŚĆ

Pamiętaj
o codziennym
przyjmowaniu
Biofer Folic!

Biofer jest szczególnie polecany:
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– 3 x WIĘKSZE WCHŁANIANIE

kobietom w ciąży i karmiącym piersią
osobom przemęczonym
osobom źle odżywiającym się
kobietom z obfitą menstruacją

Dzięki połączeniu dwóch form żelaza
hemowej i niehemowej w 1 tabletce.

BARDZO DOBRĄ TOLERANCJĘ
4
– potwierdzoną w badaniach klinicznych .

suplement diety

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: kobiety w ciąży 2-3 tabletki dziennie.
Pozostali 1-2 tabletki dziennie.
Sposób użycia: Zalecana dzienna porcja może być przyjęta jednorazowo (np. po posiłku) lub podzielona.
Ostrzeżenia: Nie podawać dzieciom poniżej 12. roku życia. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek
składnik preparatu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. W trakcie przyjmowania produktu Biofer Folic nie
stosować innych preparatów zawierających żelazo. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona
dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej 15-25ºC, chronić przed wilgocią i światłem. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.
Najlepiej spożyć przed końcem: data minimalnej trwałości i numer partii na opakowaniu.
Literatura: 1 Borch-Iohnsen B et al.: Bioavailability of daily low dose iron supplements in menstruating women with low iron stores:
European Journal of Clinical Nutrition (1990) 2. Gowin E i Horst-Sikorska W. Żelazne zapasy – komu w XXI wieku grozi niedobór
żelaza? FARMACJA WSPÓŁCZESNA 2010; 3: 139-146 3. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
w zakresie suplementacji witamin i mikroelementów podczas ciąży: Ginekol Pol. 2011, 82, 550-553 4. Frykman E et al. Side effects
of iron supplements in blood donors: Superior tolerance of heme iron. J Lab Clin Med 1994; 123:561-4.

Biofer Folic to suplement diety szczególnie polecany kobietom:
planującym zajść w ciążę

ciężarnym

karmiącym piersią

Producent: Cederroth International, DK-3540 Lynge, Dania, tel.: +45 43 66 40 00
Dystrybutor: Cederroth Polska S.A., ul. Polna 21, 05-250 Radzymin

suplement diety

BIOFER FOLIC

ŻELAZO I JEGO ROLA W ORGANIZMIE

CZY WIESZ DLACZEGO SUPLEMENTACJA
ŻELAZEM PODCZAS CIĄŻY JEST TAKA WAŻNA?
Kobieta w ciąży dostarcza żelazo nie tylko sobie ale również buduje
w wątrobie rozwijającego się dziecka,
zapasy tego pierwiastka na pierwsze 4-6 miesięcy życia.

Żelazo to jeden z ważniejszych pierwiastków śladowych. Ten mikroskładnik nie może
być produkowany w organizmie, przez co konieczne jest jego dostarczanie z dietą.

Noworodek rodzi się z zapasem żelaza, które zgromadził w czasie życia
płodowego od matki. To „pobieranie” jest najefektywniejsze w ostatnim trymestrze ciąży.

Żelazo bierze udział w produkcji czerwonych krwinek a konkretniej hemoglobiny.
To od żelaza zależy odpowiednie dotlenienie komórek, bowiem cząsteczki tlenu
przyczepiają się do hemoglobiny zawartej w erytrocytach.
Poza wpływem na krwiotworzenie coraz więcej doniesień naukowych sugeruje
szerokie oddziaływanie żelaza na organizm.

Dzienne zapotrzebowanie na żelazo podczas ciąży wzrasta w 2 trymestrze w związku
ze zwiększonym zużyciem tlenu przez matkę oraz płod1. Pod koniec 3 trymestru
zapotrzebowanie na żelazo jest 7,5 razy większe w porównaniu do 1 trymestru ciąży.
Wynika to z tego, że kobieta w ciąży musi dostarczyć żelazo nie tylko sobie ale również
rozwijającemu i intensywnie rosnącemu dziecku.

żelazo pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego,
żelazo przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia,
żelazo odgrywa rolę w procesie
podziału komórek.

Czy wiesz że:
wchłanianie żelaza następuje w jelicie cienkim,
żelazo pochodzenia roślinnego wchłania się
stosunkowo trudno zwykle jego dostępność
waha się w granicach 5%.
Natomiast przyswajalność żelaza z pokarmów
pochodzenia zwierzęcego jest o wiele większa
i wynosi ok. 20%. Jest to związane z tym,
iż żelazo w pokarmach pochodzenia zwierzęcego
najczęściej jest przyswajane w postaci HEMU,
który posiada swój mechanizm
wchłaniania w jelitach.

Dlatego też bardzo ważne jest dostarczanie
organizmowi żelaza
w łatwo przyswajalnej postaci HEMOWEJ

Zapotrzebowanie na żelazo (mg/d)

Udowodniono, że:

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWY
POZIOM ŻELAZA U MOJEGO DZIECKA?

Pamiętaj o spożywaniu w czasie ciąży oraz laktacji pokarmów bogatych w żelazo i przyjmuj profilaktycznie
niskodawkowe suplementy żelaza.
Poproś ginekologa o zlecenie kontrolnego badania morfologii krwi na początku ciąży i w jej trakcie.
Jeżeli rozpoznano u Ciebie niedokrwistość, ściśle przestrzegaj zalecanych przez lekarza zasad leczenia.
Jeżeli w III trymestrze ciąży stwierdzono u Ciebie niedokrwistość, zgłoś to lekarzowi Twojego dziecka.
W drugim półroczu życia (a niekiedy wcześniej) Twojemu maluchowi trzeba będzie prawdopodobnie
zbadać morfologię krwi.
Karm swoje dziecko wyłącznie piersią przez pierwszych 4—6 miesięcy jego życia2.
Mleko kobiece zawiera łatwo przyswajalne żelazo i jest najlepszym pokarmem dla Twojego dziecka.
Dzieci, które nie mogą być karmione piersią, powinny otrzymywać wyłącznie mleko modyfikowane
wzbogacone w żelazo.
W okresie rozszerzania diety Twojego malucha wprowadzaj do niej odpowiednie pokarmy uzupełniające
bogate w żelazo oraz ułatwiające jego wchłanianie.3

Dlaczego kwas foliowy jest
szczególnie ważny podczas ciąży?
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U donoszonych niemowląt karmionych piersią lub mlekiem modyfikowanym zapasy
żelaza – na skutek szybkiego rozwoju i wzrastania – wystarczają jednak tylko do 4.—6.
miesiąca życia.1 Niezwykle ważne jest, aby po upływie wskazanego okresu dostarczyć
dziecku żelazo w pokarmach uzupełniających.

Kwas foliowy jest
witaminą „krwiotwórczą”.
Odgrywa rolę w procesie
podziału komórek oraz
przyczynia się do wzrostu
matczynych tkanek
w czasie ciąży. Podobnie
jak żelazo zaangażowany
jest w procesy
krwiotwórcze oraz pomaga
w prawidłowej produkcji
krwi. Jest też składnikiem
wspomagającym
funkcjonowanie układu
odpornościowego
oraz przyczynia się
do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

BIOFER FOLIC TO NISKODAWKOWY SUPLEMENT ŻELAZA
Dzięki niskiej zawartości wysokowchałanialnego żelaza w jednej tabletce
Biofer Folic jest dobrze przyswajalny i dobrze tolerowany przez organizm

