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Acti-globin 

suplement diety 

 

30 tabletek 

Składniki produktu: 

wspomaga prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny 

uzupełnia codzienną dietę w żelazo i kwas foliowy 

 

Odchudzanie, aktywny tryb życia, stres a także dojrzewanie, obfite miesiączki i ciąża mogą prowadzić do zwiększonego 

zapotrzebowania organizmu na składniki odpowiedzialne za produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny. 

Acti-globin to wyspecjalizowany produkt zawierający w swoim składzie żelazo oraz witaminy i minerały tak dobrane aby  

kompleksowo wspomagać  właściwy przebieg procesów krwiotwórczych. 

 

Składniki Acti-globin polecane są dla: 

 osób odchudzających się i będących na diecie, 

 kobiet w ciąży i planujących ciążę, 

 kobiet obficie miesiączkujących, 

 kobiet w okresie menopauzy, 

 sportowców, 

 krwiodawców, 

 wegetarian, 

 osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na żelazo, kwas foliowy i witaminy z grupy B 

 

 1 tabletka 2 tabletki 

Żelazo 14 mg (100%)* 28 mg (200%)* 

Kwas foliowy 200 µg (100%)* 400 µg (200%)* 

Witamina C 80 mg (100%)* 160 mg (200%)* 

Witamina B6 1,4 mg (100%)* 2,8 mg (200%)* 

Witamina B12 2,5 µg (100%)* 5 µg (200%)* 

Witamina A 400 µg ekwiwalentu retinolu (50%)* 800 µg ekwiwalentu retinolu (100%)* 

Cynk 5 mg (50%)* 10 mg (100%)* 

*% referencyjnej wartości spożycia 

 

Sposób użycia: 
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W celu uzupełnienia codziennej diety w żelazo oraz witaminy uczestniczące w procesach krwiotwórczych: dorośli  i dzieci 

powyżej 12 roku życia – 1 tabletka dziennie. 

Osoby mające zwiększone zapotrzebowanie na żelazo oraz kobiety podczas ciąży, planujące ciążę, karmiące i w okre-

sie około menstruacyjnym oraz osoby w trakcie zwiększonej aktywności fizycznej: dorośli – 1 tabletka 2 razy dziennie. 

Tabletki należy przyjmować po posiłku. 

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać  w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać  

w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza II, glukonian cynku, substancje 

glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cyjanokobalamina, skrobia, octan 

retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, kwas pteroilomonoglutaminowy, 

barwniki: brąz HT , koszenila, substancje glazurujące: wosk Carnauba i wosk pszczeli biały  

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151 

95-200 Pabianice 

 


