Тағамға биологиялық белсенді қоспасы

«Темір + В12»
«Темір + B12» кешенінің құраушылары темір микроэлементінің қалыпты түсуіне жəне
игерілуіне, қантүзілімінің қалыпқа келуіне, ақуызды алмасуға, байланыстыру тіндерінің
қалыптасуына, иммунитетті нығайтуға ықпал етеді.
Кешеннің құраушылары
Темір:
• гемоглобин жəне миоглобин ақуыздарының құрамында оттегін тасымалдауда жəне оны қан
мен бұлшықетте сақтауда маңызды рөл атқарады;
• қантүзілімдік органдарының функциясын ынталандырады;
• иммунитетті ұстап тұру үшін мəні зор.
B12 дəрумені:
• қалыпты қантүзілім жəне эритроциттердің пісуі, анемияның алдын алу үшін қажет;
• вирусты инфекцияларға жəне суық тию ауруларына қарсы əсерді арттыруға ықпал етеді,
ағзаның қорғаныс күшін нығайтады;
• баланың қалыпты өсуі мен дамуына жақсы əсерін тигізеді;
• балалардың есте сақтау қабілеті мен назар аударғыштығын жақсартуға əсерін тигізеді.
А дəрумені:
• күшті антиоксидант - жүрек-қан тамыр жүйесіндегі аурулардың асқынуына кедергі болып,
майлардың асқын тотығу процесстерін тежейді.

Шығарылым түрі: орташа салмағы 1050 мг-дық 10 шайнайтын таблеткалар.
Құрамы: тасушылары: глюкоза моногидраты, поливинилпирролидон; алкализденген какао ұнтағы; тығыздануға қарсы
агенті: тальк; темір пирофосфаты; тығыздануға қарсы агенттері: аморфты кремний диоксиді, магний стеараты;
табиғи хош иістендіргіш грек жаңғағы қосылған пістелі; ретинол ацетаты (желатин, жүгері крахмалы, А витамині
ацетаты, сахароза, бутилгидрокситолуол), цианокобаламин.
Тəуліктік қабылдауда биологиялық белсенді заттар
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1
- ƏҰ 2.3.1.2432-08 «Ресей Федерациясы тұрғындарының əр түрлі топтары үшін
энергияға жəне азықтық заттарға физиологиялық қажеттілік нормалары» сəйкес
балалар мен жасөспірімдер үшін физиологиялық қажеттілік нормаларынан %.
Өнімнің азықтық құндылығы жөніндегі ақпарат өнімдегі биологиялық белсенді зат
(ББЗ) құрамының орташа мəні бойынша есептеу жолымен анықталды.
1 таблетканың тағамдық құндылығы: көмірсулар - 0,9 г.
1 таблетканың энергетикалық құндылығы - 3,6 ккал (15,3 кДж).

Қолдану саласы: тағамға биологиялық белсенді қоспа темірдің, А жəне В12 витаминдерінің қосымша көзі ретінде
ұсынылады.
Қолдану жөніндегі ұсыныстар: 3 жастан бастап,
11 жасқа дейінгі балаларға - тамақпен күніне 2 таблеткадан;
11 жастан бастап, 14 жасқа дейінгі балаларға: қыздарға күніне 3 таблеткадан, ұлдарға - күніне 4 таблеткадан;
14 жастан бастап, 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерге:
бойжеткендерге - күніне 3 таблеткадан, бозбалаларға күніне 4 таблеткадан қабылдау қажет. Таблеткаларды
шайнау қажет.
Қабылдау ұзақтығы - 1 ай.
Дəрі болып табылмайды.
Қарсы көрсетілімдер: құрамдас бөліктеріне жеке
төзімсіздік. Балаларға қолдану алдында педиатр дəрігерден
кеңес алу ұсынылады.
Сақтау шарты: құрғақ, тікелей күн сəулелерінің тиюінен
қорғалған жəне балалардың қолы жетпейтін жерде, 25 °С
аспайтын температурада сақтаңыз.
Ашылған қаптаманы 15 °С бастап, 25 °С дейінгі
температурада жəне 60 % аспайтын салыстырмалы
ылғалдылығында 60 күн сақтаңыз.
Өткізу шарты: дəріхана мекемелері, диеталық өнімдерді
сататын мамандандырылған дүкендер, азық-түлік
дүкендерінің арнайы бөлімдері арқылы.
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.
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