
Το SiderAL® Sport είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με SiderAL® r.m. (Sucrosomial® Iron), 
βιταμίνη C και βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Το SiderAL® r.m. είναι ένας σίδηρος επικαλυμμένος με σουκροεστέρες (σουκροσωμική τε-
χνολογία), ο οποίος περνά άθικτος το γαστρεντερικό περιβάλλον και έτσι αποφεύγονται οι 
ερεθισμοί που μπορεί να προκληθούν κατά την πρόσληψη σιδήρου όταν αυτός απορροφάται 
απευθείας από τον εντερικό βλενογόννο. O σίδηρος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών, στο φυσιολογικό σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της 
αιμοσφαιρίνης, στη φυσιολογική μεταφορά του οξυγόνου στο σώμα και στη μείωση του 
αισθήματος της εύκολης κόπωσης.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: xylitol, maltodextrine, SiderAL® r.m. (iron pyrophosphate, pregelatinized rice 
starch, sucrose esters of fatty acids, sunflower lecithin, glucose syrup,*milk proteins, tricalcium 
phosphate), Vitamin C (L-ascorbic acid), flavours, Vitamin PP (nicotinamide), Pantothenic 
acid (calcium D-pantothenate), Vitamin B12 (cyanocobalamin), ρυθμιστής οξύτητας: citric 
acid, Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B1 (thiamine hydrochloride), Vitamin B2 
(rivoflavin), γλυκαντικά: sucralose, acesulfame K,  folic acid (pteroilmonoglutammic acid), 
Vitamin H (biotin). 
Δεν περιέχει γλουτένη.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η προτεινόμενη δόση είναι το περιεχόμενο 1 φακελιδίου την ημέρα 
απευθείας διαλυόμενο στο στόμα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: To SiderAL® Sport χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μειωμένης διαιτητικής 
πρόσληψης σιδήρου ή αυξημένων αναγκών σε σίδηρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (μι-
κρότερη των 25οC), μακριά από υπερβολική θερμότητα, ηλιακό φως και να αποφεύγεται η 
επαφή με το νερό. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε σωστά αποθηκευμένο προϊόν, στη 
συνήθη άθικτη συσκευασία του εμπορίου. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην υπερ-
βαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να 
θεωρούνται υποκατάστατα της σωστής ισορροπημένης διατροφής και του υγιεινού τρόπου 
ζωής. Το προϊόν περιέχει πολυαλκοόλες. Η υπερβολική χρήση του μπορεί να έχει υπακτική 
δράση.

®

Διασπειρόμενο στο στόμα συμπλήρωμα διατροφής  
με Σουκροσωμικό Σίδηρο (Sucrosomial® Iron, SiderAL® r.m.) 
και βιταμίνες

20 φακελίδια - Καθαρό βάρος 32g    



Διατροφικές πληροφορίες Ανά 1 ημερήσια δόση ΔΤΑ%
Σίδηρος 12mg 85,7%
Βιταμίνη C 48mg 60%
Βιταμίνη ΡΡ 16mg 100%
Παντοθενικό οξύ 6mg 100%
Βιταμίνη Β1 1,1mg 100%
Βιταμίνη Β2 1,4mg 100%
Βιταμίνη Β6 1,4mg 100%
Βιταμίνη Β12 2,5mcg 100%
Φολικό οξύ 200mcg 100%
Βιοτίνη 50mcg 100%
ΔΤΑ%=Διατροφικές τιμές αναφοράς (%NRVs=Nutrients Reference Values)

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Ο ΣΙΔΗΡΟΣ συνεισφέρει στη φυσιολογική γνωστική λειτουργία, στo φυσιολογικό μεταβολισμό 
και την παραγωγή ενέργειας, στο φυσιολογικό σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της 
αιμοσφαιρίνης, στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στη μείωση του 
αισθήματος της εύκολης κόπωσης.
Οι BITAMINEΣ Β1, Β6, Β12, ΡΡ συμβάλλουν στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία. 
Οι ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β1, Β2, Β6, Β12, ΡΡ συμβάλλουν στο φυσιολογικό μεταβολισμό, την παραγωγή 
ενέργειας και στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.
Οι ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β2, Β6, Β12, ΡΡ συμβάλλουν στη μείωση του αισθήματος της εύκολης κόπωσης.
Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου, συνεισφέρει στη φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, στη 
μείωση του αισθήματος της εύκολης κόπωσης και στην προστασία των κυττάρων από το οξει-
δωτικό στρες.
Το ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ συμβάλλει στη μείωση του αισθήματος της εύκολης κόπωσης και στη 
φυσιολογική διανοητική λειτουργία.
Το ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της εύκολης κόπωσης, στη φυσιολο-
γική αιμοποίηση και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η ΒΙΟΤΙΝΗ συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό και την παραγωγή ενέργειας, στη φυσιολο-
γική ψυχολογική λειτουργία και στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.
SUCROSOMIAL® IRON: Υπερδιασπειρόμενα κοκκία που περιέχουν τρισθενή πυροφωσφορικό σίδη-
ρο σε μορφή σουκροεστέρων.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι – Αττική
Τηλ. 210 7488821, Φαξ: 210 7488827
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθηνών: 210 7793777

Sucrosomial® Iron είναι ένα εγκεκριμένο σήμα
SiderAL® είναι ένα εγκεκριμένο σήμα
SiderAL® r.m. είναι ένα συστατικό με Σουκροσωμικό Σίδηρο (Sucrosomial® Iron) με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
SiderAL® Sport είναι σε μορφή διασπειρόμενη στο στόμα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 56419/13-07-2016.
(Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ)
Παράγεται και συσκευάζεται σε εργοστάσιο που εδρεύει:Via Ariosto, 50/60 20090 Trezzano S/N (Milan) – Italy 
για την εταιρία: Junia Pharma S.r.l. – Via delle Lenze, 216/b – 56122 Pisa, Italy

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα: WIN MEDICA Α.Ε.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον 
γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
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