γ ια α ν τ ο χπΗό

φτιαγμένΗ α

σίδηρο

Ολοκληρωμένο συμπλήρωμα διατροφής
με βάση τον σίδηρο και βιταμίνες

σίδηρο

Το SiderAL® Sport,
είναι ένα ολοκληρωμένο
συμπλήρωμα διατροφής που
ανήκει στην οικογένεια SiderAL®.
Περιέχει σίδηρο, βιταμίνες του
συμπλέγματος Β και βιταμίνη C
και χρησιμοποιείται για την κάλυψη
των αυξημένων απαιτήσεων του
οργανισμού, λόγω σωματικής άσκησης ή πνευματικής κόπωσης, αλλά
και σε περιπτώσεις μη ισορροπημένης διατροφής.

Το SiderAL® Sport περιέχει:
• Σίδηρο: Η έλλειψή του επηρεάζει τις γνωστικές
λειτουργίες, την αντοχή στην άσκηση και δημιουργεί
έντονο αίσθημα κόπωσης
•Β
 ιταμίνη Β1: Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του
εγκεφάλου, του μυϊκού συστήματος, της καρδιάς και
του νευρικού συστήματος
•Β
 ιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη): Συμβάλλει στην ανάπτυξη
και είναι απαραίτητη σε περιόδους φυσικής και
συναισθηματικής πίεσης
• Βιταμίνη Β3 (βιταμίνη ΡΡ ή νικοτιναμίδιο): Απαραίτητη
για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Η έλλειψή της
έχει συσχετιστεί με την κατάθλιψη
• Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ): Συμβάλλει στην
καταπολέμηση του στρες, στη δημιουργία αντισωμάτων
και στην υγεία του νευρικού συστήματος
•Β
 ιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη): Παίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κατά την παιδική και
εφηβική ηλικία
• Βιταμίνη Β9 (Φυλλικό Οξύ): Απαραίτητη για την
καλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης, την ανάπτυξη του
εμβρύου και συμβάλλει στο σχηματισμό των ερυθρών
αιμοσφαιρίων
• Βιταμίνη Β12 (κοβαλαμίνη): Βελτιώνει την ικανότητα
συγκέντρωσης και την πνευματική ισορροπία
•Β
 ιταμίνη C: Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην καλή
υγεία των ιστών χάρη στην αντιοξειδωτική της δράση
• Βιταμίνη Η (βιοτίνη): Συμβάλλει στη γλυκαιμική ρύθμιση
και προστατεύει από την τριχόπτωση.

Πηγή: “Εισαγωγή στη διατροφή του ανθρώπου” MJ Gidney, S.A. Lanham-New, A. Cassidy, HH Vorster, 2η έκδοση, Εκδόσεις Παρισιάνος, σελ. 196-240
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Γιατί SiderAL® sport;
Για
αντοχές
που
αξίζουν
βραβείο!

Γρήγοροι
ρυθμοί, αυξημένες
προκλήσεις και απαιτήσεις,
άγχος, πίεση... Αν σε όλα αυτά
προσθέσουμε και την κακή ή μη
ισορροπημένη διατροφή, αντιλαμβανόμαστε τη σημαντική
επιβάρυνση του οργανισμού
μας, ο οποίος ζητά
ενισχύσεις.

Ο σύγχρονος άνθρωπος, πιο ενημερωμένος
και συνειδητοποιημένος πια,
αναζητεί διέξοδο και εκτόνωση μέσα
από την άθληση.Tρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση, αλλά και τα δυναμικά προγράμματα
που προσφέρουν τα γυμναστήρια, είναι μόνο
μερικές από τις επιλογές που αποκτούν όλο και
περισσότερους φανατικούς φίλους. Τα αθλήματα
αντοχής, ωστόσο, συνεπάγονται αυξημένη κόπωση και αυξημένες ανάγκες για τον οργανισμό. Ο σίδηρος και οι απαραίτητες βιταμίνες
αποτελούν τα απαραίτητα εφόδια, που θα
στηρίξουν σημαντικά τις αθλητικές σας
δραστηριότητες και θα δώσουν στον
οργανισμό τις απαραίτητες
ενισχύσεις.
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Συμπλή
Το SiderAL®, χάρη
στο μοναδικό σχεδιασμό του
και την προηγμένη τεχνολογία που
χρησιμοποιεί για τη μεταφορά και απόδοση
του σιδήρου στον οργανισμό, εξασφαλίζει
υψηλή απορρόφηση χωρίς τις ενοχλητικές
ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πόνος στο
στομάχι, δυσκοιλιότητα κ.ά. Αυτή η μοναδικότητά
του, το ανέδειξε ως «Συμπλήρωμα διατροφής
της χρονιάς», στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού
Συνεδρίου Vitafoods Europe 2016, τη μεγαλύτερη
εκδήλωση για τα συμπληρώματα διατροφής.
Επομένως, όταν στοχεύεις στο καλύτερο
αποτέλεσμα, επιλέγεις τον πιο δυνατό
σύμμαχο. SiderAL® Sport,
για αντοχή φτιαγμένη
από σίδηρο!
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σίδηρο

Έχει ευχάριστη γεύση

ΔΤΑ%
85,7%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

www.tpb.gr

ΔΤΑ%=Διατροφικές τιμές αναφοράς
(%NRVs=Nutrients Reference Values)

1 φακελίσκος την ημέρα
Διασπειρόμενη σκόνη
Διαλύεται στο στόμα
Δεν περιέχει γλουτένη

Tα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να θεωρούνται υποκατάστατα της σωστής,
ισορροπημένης διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής.
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. Μην υπερβαίνετε την
ημερήσια συνιστώμενη δόση (1 φακελίσκος). Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

SiderAL® Sport Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 56419/13-07-2016. (Ο αριθμός γνωστοποίησης
στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ).

www.anemia-sideral.gr
Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35
15238 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
www.winmedica.gr • info@winmedica.gr
Προϊόν έρευνας

Italy

SiderAL® Sport 01 10/2016 15.000

Ανά 1
ημερήσια
δόση
Σίδηρος
12mg
Βιταμίνη C
48mg
Βιταμίνη ΡΡ
16mg
Παντοθενικό οξύ
6mg
Βιταμίνη Β1
1,1mg
Βιταμίνη Β2
1,4mg
Βιταμίνη Β6
1,4mg
Βιταμίνη Β12
2,5mcg
Φολικό οξύ
200mcg
Βιοτίνη
50mcg

Διατροφικές
πληροφορίες

