
Ο σύμμαχος του 
γυναικείου οργανισμού. 

Σίδηρος, Φυλλικό οξύ, Βιταμίνες Β6, Β12, C, D



Σχεδόν μία στις δύο γυναίκες, 
ηλικίας 18-50 ετών, 
παρουσιάζει έλλειψη σιδήρου.

• στην καλή υγεία των οστών
•  στην προστασία από τις ελεύθερες 

ρίζες
•  στη δημιουργία νέων κυττάρων
•  στην καλή λειτουργία του νευρι-

κού συστήματος
•  στην διατήρηση της ορμονικής 

ισορροπίας
•  στην βελτίωση της διάθεσης και 

της πνευματικής απόδοσης. 

Συνήθη αίτια:
✓ Η αυξημένη απώλεια 
αίματος με την έμμηνο 
ρύση
✓ Η μη ισορροπημένη 
διατροφή
✓ Οι αυξημένες 
ανάγκες λόγω 
εγκυμοσύνης 
και θηλασμού

Πέρα από τον σίδη-
ρο, το φυλλικό  οξύ 
και οι βιταμίνες Β6, 
Β12, C και D αποτε-
λούν πολύτιμα δια-
τροφικά συστατικά 
για τον γυναικείο 
οργανισμό καθώς 
συμβάλλουν:

Πηγές: 1. WHO Global Database on anemia. Worldwide prevalence of anemia 1993-2005
2. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 432-2012 της επιτροπής της 16ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη θέσπιση 
καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας



Το SiderAL® Folico καλύπτει τις ανάγκες του γυναικείου 
οργανισμού σε σίδηρο και φυλλικό οξύ και ταυτόχρονα 
περιέχει Β6, Β12, C και D.

Το SiderAL® Folico χρησιμοποιεί τη βραβευμένη 
σουκροσωμική τεχνολογία, η οποία εξασφαλίζει:

✓  Υψηλή απορρόφηση του σιδήρου και των 
βιταμινών, η οποία δεν επηρεάζεται από την 
τροφή

✓  Αποφυγή ενοχλήσεων από το γαστρεντερικό 
σύστημα που συχνά παρατηρούνται με τη 
χορήγηση σκευασμάτων σιδήρου (ναυτία, 
έμετος, δυσκοιλιότητα, κοιλιακό άλγος κ.ά.)

Εύκολη χορήγηση
• Μία φορά την ημέρα
• Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας
• Με γεμάτο ή άδειο στομάχι  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το 
mefrontizo.gr 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το 
mefrontizo.gr 

Πηγές: Φύλλο οδηγιών προϊόντος SiderAL® Folico



Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος 
στην Ελλάδα: WIN MEDICA A.E.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827, info@winmedica.gr

www.winmedica.gr

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 86295/1-10-2014 (Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον 
ΕΟΦ). Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. 
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό 
σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσ-
σεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Μην υπερβαίνετε την ημερήσια συνιστώμενη δόση.

Eυχάριστη γεύση!

Για ισορροπία και ενέργεια 
του γυναικείου οργανισμού κάθε μέρα!

Συστατικά SiderAL® Folico

Σίδηρος 21 mg

Βιταμίνη C 70 mg

Φυλλικό οξύ 400 mcg

Βιταμίνη D 10 mcg

Βιταμίνη B6 1,00 mg

Βιταμίνη B12 1,75 mcg
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1 φακελίσκος την ημέρα

• Δεν χρειάζεται νερό
• Λαμβάνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας

με γεμάτο ή άδειο στομάχι

Διαλύεται απευθείας στο στόμα

ΠΡΟΙΟΝ ΕΡΕΥΝΑΣ


