
FerroVit, výživový doplnok

Charakteristika: FerroVit je výživový doplnok, ktorý obsahuje železo, 3 rastlinné 
výťažky (žihľava, ibištek, červená repa), meď, vitamín C a komplex B vitamínov. Vitamín 
C zvyšuje vstrebávanie železa v tele, meď prispieva k jeho normálnemu prenosu v tele, 
vitamín B2 k jeho správnemu metabolizmu. Železo podporuje tvorbu červených krviniek, 
prispieva k normálnej funkcii imunitného systému a k zníženiu miery únavy a vyčerpania.
Účinné látky v 1 kapsule:
Železo   10 mg 71 % DRVH
Extrakt zo žihľavy 100 mg          -
Extrakt z ibišteka 100 mg          -
Sušená šťava z červenej repy 115 mg          -
Meď  500 µg 50 % DRVH
Vitamín C   40 mg  50 % DRVH
Vitamín B1                          0,55 mg  50 % DRVH
Vitamín B2  0,7 mg 50 % DRVH
Vitamín B6  0,7 mg 50 % DRVH
Vitamín B9  100 µg  50 % DRVH
Vitamín B12 1,25 µg 50 % DRVH
*DRVH – denná referenčná výživová hodnota; – nie je stanovená
Zloženie: Sušená šťava z červenej repy (Beta vulgaris) – podzemná koreňová časť 
(buľva), extrakt zo žihľavy (Urtica dioica) – koreň, extrakt z ibišteka (Hibiscus 
sabdariffa) – kvet, zloženie kapsuly (želatína), kyselina L-askorbová, fumaran železnatý, 
glukónan meďnatý, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, riboflavín, kyselina 
pteroylmonoglutámová, kyanokobalamín. 
Dávkovanie: Deti do 12 rokov 1 kapsulu denne, ostatní 1–2 kapsuly denne počas jedla 
alebo po jedle zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
Obsah: 180 kapsúl Hmotnosť obsahu: 85,5 g
Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Prípravok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Neužívať v prípade 
precitlivenosti na niektorú zo zložiek. Nie je vhodné pre deti do 3 rokov. Dávkovanie pre 
tehotné a dojčiace ženy konzultujte s lekárom alebo s lekárnikom.
Skladovanie: Skladujte v suchu a na tmavom mieste pri teplote 15 – 25 °C. Uchovávať 
mimo dosahu malých detí!
Výrobca: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, 
Česká republika.
Kontakt: Helvetia Apotheke, P. O. Box 361, 830 00 Bratislava.
                Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk
Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného v bielom rámčeku.
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