
Fier + Vitamine

Băutură bio pentru persoanele cu carențe de vitamine și fier
Ingrediente: extract apos (70%) dintr-un amestec de flori de hibiscus*, flori de mușețel*, fenicul amar* 
și frunze de spanac*, amestec de concentrat de fructe (27%) (suc concentrat din struguri* și pere*, 
apă, suc de coacăze negre*, suc concentrat de cireșe* și mure*), suc concentrat de morcovi*, gluconat 
de fier, extract apos din suc concentrat de măceșe, vitamina C, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, 
vitamina B12.
*din culturi ecologice controlate

Certificat de notificare Seria AB, Nr. 1706
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Blutquick: Supliment alimentar cu Fier și Vitamine
Recomandat pentru carențe generale de fier
precum și în perioada sarcinii sau alăptării.
Certificat de notificare Seria AB, Nr. 1706

Fierul contribuie la formarea normală a celulelor roșii din sânge și a hemoglobinei.

De ce are organismul nevoie de fier?
Fierul este un mineral esențial care este implicat în numeroase procese metabolice 
în organism.
Este o componentă esențială a hemoglobinei, colorantul roșu al sângelui și 
asigură condiția esențială ca acesta să își îndeplinească sarcina principală - 
transportul oxigenului inhalat prin respirație către celule. Hemoglobina leagă 
oxigenul astfel încât să curgă prin fluxul plasmatic care circula prin vene și să 
ajungă la celule.

Fierul întărește organismul
Asigurarea unei bune oxigenări a celulelor este condiția preliminară pentru 
asigurarea unei forme fizice și mentale bune.
În poziție așezat, inima pompează prin sistemul circulator peste 400 litri de 
sânge pe oră. În timp ce urcăm scările, cantitatea se dublează, în special datorită 
faptului că efortul fizic crește nevoia de oxigen a celulelor. În cazul în care 
alimentarea cu fier a sângelui este deficitară, organismul nu va fi alimentat în 
mod adecvat cu oxigen.

Cum se asimilează fierul în organism?
Fierul nu poate fi sintetizat de organism și prin urmare trebuie asimilat în 
cantitate suficientă prin alimentație. Important pentru asimilarea ideală a 
fierului nu este doar conținutul absolut de fier al alimentelor ci și așa numita 
biodisponibilitate a fierului. Celulele din sistemul digestiv pot asimila mai ușor 
fierul bivalent provenit din carne decât fierul trivalent provenit din plante.

Când sunt necesare suplimentele alimentare cu fier?
 � în timpul menstuației
 � în timpul sarcinii
 � în timpul lăuziei
 � în timpul alăptării
 � în perioada de creștere
 � în cazul alimentației vegane sau vegetarine
 � în caz de efort susținut

Herbaria Blutquick – un supliment alimentar eficace
Din culturi biologice controlate

+Fier
Herbaria Blutquick conține gluconat bivalent de fier. Această legătură bivalentă a 
fierului este organică, spre deosebire de compușii uzuali cu sulfați sau carbonați. 
Gluconatul bivalent de fier corespunde astfel necesităților fiziologice normale 
și este astfel deosebit de bine absorbit.
+Vitamine
Vitamina C previne transformarea fierului bivalent în fier trivalent și îmbunătățește 
astfel absorbția în organism. Valoroasele extracte din plante conțin și alte 
minerale și protejează digestia. În plus, Herbaria Blutquick conține vitamine 
din complexul B care sunt importante pentru formarea sângelui și asigurarea 
necesarului de energie.

Eficiență pură
Herbaria Blutquick nu conține arome și conservanți, drojdii sau extract din 
germeni de grâu, zahăr sau miere. Este vegan și nu conține gluten sau alcool.

Gustos și ușor digerabil
Spre deosebire de alte preparate cu fier, Herbaria Blutquick este deosebit de 
biodisponibil, adică preluat cu ușurință de organism, spre valorificarea celulară.

Vegan, fără gluten, fără alcool / Fără arome sau conservanți / Fără drojdii sau 
extract din germeni de grâu
Fără adaos de zahăr sau miere

Doza recomandată de administrare:
 � Femei însărcinate: 1 x 30 ml/ zi
 � Femei care alăptează: 1 x 20 ml/ zi
 � Adulți: 1 x 15 ml/ zi
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