
Дистрибутор: Натурпродукт ООД, България, 1592 София, 
бул. „Христофор Колумб” 64, тел.: (02) 979 12 19

Производител: Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka Ul. Podstoczysko 30,
Полша

Съставки: пълнител: микрокристална 
целулоза; капсула (желатин за обвивката, 
оцветител: червен железен оксид Е172); 
железен бисглицинат; L-аскорбинова 
киселина; цианокобаламин;
антислепващ агент: магнезиеви соли 
на мастните киселини; пиридоксин 
хидрохлорид; птероилмоноглутаминова 
киселина.

FEROFOLIC 
c a p s u l e s

+ желязо 
+ фолиева киселина 
+ витамини С, В6 и В12

за нормалното образуване 
на червени кръвни телца 
и хемоглобин (желязо)

за нормалната функция 
на имунната система

за усвояването на желязото
(витамин С)

х р а н и т е л н а  д о б а в к а
ФЕРОФОЛИК

витамин С
желязо
витамин В6
фолиева киселина

витамин В12

40 mg (50%*)
14 mg (100%*)
1,4 mg (100%*)
400 μg (200%*)

2,5 μg (100%*) 

Една капсула съдържа:

*% от референтните стойности за възрастни 
(RDA) съгласно Регламент 1169/2011. 

Начин на употреба: 
1 капсула на ден приета с вода.
Хранителна добавка за възрастни. Да не 
се превишава препоръчителната дневна 
доза. Да не се използва като заместител 
на разнообразното хранене. Да се 
съхранява на стайна температура и на 
място недостъпно за малки деца.
  

Витамин С и желязото допринасят за 
намаляването на чувството на 
отпадналост и умора, за нормалната 
функция на имунната система.
Витамин С увеличава усвояването на 
желязото, допринася за нормалното 
образуване на колаген за нормалната 
функция на кръвоносните съдове и 
за защита на клетките от оксидативен 
стрес.
Желязото допринася за нормалното 
образуване на червени кръвни клетки и 
хемоглобин и за нормалния пренос на 
кислород в тялото.
Витамин B12 и витамин B6 допринасят за 
нормалното функциониране на нервната 
система, за поддържането на психично 
здраве и за намаляването на умората и 
изтощението.
Фолиевата киселина допринася за 
нормалното кръвообразуване.

Опаковка: 30 капсули          
Нетно количество: 15 g
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