
مورد مصرف:
کمک به تامیـن آهن و روی مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن و تامین ویتامین های ب۹ و 

ب۱۲ مورد نیاز بـدن و کمک به ساخت گلبول قرمز
مقدار مصرف: بزرگساالن ـ روزانه ۱ عدد کپسول با مقدار کافی آب میل گردد.

این فرآورده یک مکمل است و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری نمی باشد.
با اسید فولیک، ویتامین سی،  از داروسازی دکتر عبیدی است که  با کیفیت  انرژی یک مکمل آهن  فروفورت® 

ویتامین ب۱۲ و ماده معدنی روی برای افزایش سطح انرژی و برطرف کردن خستگی غنی شده است. 

نحوه صحيح مصرف: 
جهت جذب بهتر آهن، این فرآورده را با معده خالی همراه با یک لیوان پر از آب، یک ساعت قبل یا 2 ساعت پس 
از غذا مصرف نمایید. اگرچه به منظور کاهش احتمالی تحریکات معده، ممکن است همراه با غذا مصرف شود.

فرموالسیون و نوع آهن ایده آل 
ِفروس بیس گالیسینات: کمبود آهن یکی از دالیل اصلی خستگی است. ِفروس بیس گالیسینات یک نوع آهن 

اثربخش با فراهمی زیستی بسیار باالست که منجر به جذب ایده آل آهن در بدن می شود.
ویتامین سی: به صورت علمی و بالینی ثابت شـده است که جـذب آهن را بهبود می بخشـد. در هر کپسـول ۶۰ 

میلی گرم ویتامین سی به همین منظور با آهن همراه شده است. 

ویتامین ها و مواد معدنی انرژی زا
مکمل آهن فروفورت® انرژی با ویتامین ها و مواد معدنی که به افزایش سطح انرژی کمک می کنند، غنی شده 
است. ترکیبی از آهن، ویتامین سی، ویتامین ب۹، ویتامین ب۱۲ و روی به برطرف کردن خستگی کمک می کنند.

سایر ترکیبات:
سوکروز، نشاسته، تیتانیوم دی اُکسـاید، هایپروملوز، پوویدون، رنگ پونسو ۴ آر، پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰، رنگ 

زرد کینولین

عوارض جانبی:
در دوزهای معمول، عارضه جانبی با این فرآورده دیده نمی شود. در موارد نادر ممکن است عوارض گوارشی مانند 

درد شدید و انقباض مداوم شکم یا معده و سیاهی مدفوع رخ دهد.

هشدارها:
- در صورت حساسیت به هر یک از اجزای این فرآورده از مصرف آن پرهیز نمایید.

- از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.
- قبل از مصرف اين فرآورده، در صورت مصرف مکمل کلسیم یا داروهایی مانند آهن تزریقی، آنتی اسیدها، آنتی 
بیوتیک ها، داروهای ضد صرع، داروهای تیروئید، پنی سیالمین، سولفاساالزین و ابتال به بیماری هایی مانند آنمی 
و نارسایی های خونی، اختالالت متابولیک، نارسایی کلیوی، کبدی، گوارشی، سابقه سوءمصرف اللک، تزریق خون، 

بارداری و شیردهی با پزشک خود مشورت نمایید.

شرايط نگهداری: 
- فرآورده را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نماييد. 

- از مصرف فرآورده های تاريخ گذشته خودداری كنيد. 
- فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. 

- فرآورده را از طریق فاضالب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن آن 
سوال نمایید.

این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می کند.
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مقدار در هر کپسول ترکیبات اصلی
درصد توصیه شده
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فروس بیس گالیسینات + ویتامین سی + اسید فولیک +

ویتامین ب  ۱۲ + سولفات روی منوهیدرات

مکمل آهن

برای کمک به افزایش سطح انرژی و برطرف کردن خستگی

Ferrous Bisglycinate+ Vitamin C+ Folic Acid+

Vitamin B12+ Zinc Sulphate Monohydrate

Iron Supplement
To help increase Energy level & tackle tiredness

داروسازی دكتر عبيدی
تهران- ایران


