
100%-ban természetes forrásból 

Célzott napi vaspótlás a szervezet számára

vastartalmú étrend-kiegészíto

Kitunoen felszívódik a szervezetben

Magas vastartalmú természetes forrásvíz

Több mint kétezer évvel ezelőtt a rómaiak fedezték fel a 
különleges forrást. A természetes Trefriw Wells Quelle a mai
napig Wales-en túl messze híres a vasban gazdag víz miatt. 

1874-ben egy viktoriánus házat építettek szivattyúval a forrásnál,
hogy a vasban gazdag vízhez hozzáférjenek. Először tudták a 
lakosságnak a vizet, mint természetes vas étrend-kiegészítőt 
kínálni.  

Miért fontos a vas? 
A vas az élethez fontos nyomelem, ami a szervezet több 
funkciójához elengedhetetlen. Támogatja többek között a vér
oxigén szállítását és fontos szerepe van az energiacserében.  

A szervezet naponta veszít vasat, de termelni nem tudja, 
így megfelelő mennyiségben rendszeresen a táplálékkal kell 
bevinni. 

• A megadott javasolt napi mennyiségen túl ne fogyasszon többet.
• Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges

életmódot!
• Gyermekektől elzárva tartandó!

Ferrotone – 100%-ban természetes forrásból nyert vastartalmú étrend-kiegészítő

Tölti: Spatone Ltd, Trefriw Sells Spa, Snowdonia, Észak Wales, LL27 OJS, UK

Kizárólagos forgalmazó (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Románia): Pezomed Kft.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 60. 
Tel.: +36 42 423 864 Fax: +36 42 401 066
pezomedhu@pezomed.com; www.pezomed.com 

Kinek megfelelő a Ferrotone®?

nőknek férfiaknak

várandósoknak gyermekeknek már 
4 éves kortól

sportolóknak és vegetáriánusoknak
aktív életet élőknek 



Mi a Ferrotone®?
A Ferrotone étrend-kiegészítő magas vastartalmú 
természetes forrásvíz – adalékanyagok nélkül. Célzott napi 
vaspótlás a szervezet számára.

Ferrotone – sikertermék Angliából!

A Ferrotone kitűnően felszívódik a szervezetben. 
Klinikailag tesztelt!

Az idilli Trefriw Wells Quelle, amely Észak-Wales Snowdonia
Nemzeti Park hegyei közepén található, szállítja a különleges,
magas vastartalmú vizet.

Trefriw Wells Quelle Viktoriánus korabeli háza

Mi teszi különlegessé a Ferrotone® -t?
A Ferrotone-ban lévő vas nagyon jót tesz a 
szervezetnek, azt 40%-ban hasznosítja. Ferrotone
ezen túlmenően könnyen emészthető a magas 
dózisban adott vas készítményekhez képest. Egy 
tasak Ferrotone (vagy terhesség alatt 
maximum kettő) jelentősen hozzájárul az Ön napi 
vasszükségletének kielégítéséhez.

Egy felnőtt nő szervezetének naponta pontosan 2 mg
vasra van szüksége. Férfiaknak és gyerekeknek ez a
mennyiség 1-1,5 mg. Mindazonáltal az ajánlott napi
szükséglet* vasból 14 mg. Ennek alapja, hogy a 
szervezet a táplálékból felvett vasat kevésbé tudja
hasznosítani, mindössze 5-20%-ot.

*Az EU élelmiszerek tápérték-jelzéseire vonatkozó irányelvei szerint.

Egy tasak Ferrotone 5 mg vasat tartalmaz. Mivel a
szervezet a Ferrotone-ban lévő vasat akár 40%-ban
hasznosítja, ez a kis mennyiség normál esetben 
elegendő, hogy teljesüljön a napi vaspótlás célzott 
bevitele.

A kevesebb néha több!

Hogyan használjam a Ferrotone® -t?
A praktikus napi adagot tartalmazó tasak tartalmát
egyszerűen töltse kedvenc gyümölcsitalába (alma
vagy narancslé) és ezt igya meg.

A Ferrotone-ban lévő vas ízét valóban érezheti. 
Ideális esetben a Ferrotone mindig a gyümölcslével
együtt emésztődik, mivel a vas hasznosulását 
segítő C-vitaminnal együtt szívódik fel.

Másrészről az élelmiszerben és italokban lévő 
némely anyag a vas felvételét korlátozhatja. Ehhez
tartozik pl. a tea vagy bor (csersav), tejtermékek
vagy kalcium tartalmú étrend-kiegészítők (kalcium)
és szénsavat tartalmazó italok. 

Naponta 1, várandósság idején max. 2 tasak 
Ferrotone elfogyasztása javasolt a fent leírtak 
szerint.

Ferrotone-t lehet éhgyomorra, de akár étkezés 
alatt vagy után is fogyasztani.  

5-20% 40%

Az élelmiszerben megkötött 
vasat a szervezet 5-20 %-ban 

tudja hasznosítani.

A Ferrotone-ban lévő vasat 
a szervezet akár 40 %-ban 

tudja hasznosítani. 


