
90 kaps.
39 g

Suomessa kehitetty ja valmistettu.
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Ravintolisä/Kosttillskott: Rauta auttaa vähentämään väsymystä 
ja uupumusta. Rauta edistää immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa ja normaalia hapen kuljetusta kehossa. C-vitamiini lisää 
raudan imeytymistä. (EU 432/2012). /Järn bidrar till att minska 
trötthet och utmattning. Järn främjar immunsystemets normala 
funktion och normal syretransport i kroppen. Vitamin C ökar 
järnupptaget. (EU 432/2012).
 Aineosat/Ingredienser: Ferrofumaratti, täyteaine (mikro- 
kiteinen selluloosa), depotkapselikuoren ainesosat ((kiinteyt- 
tämisaine (hydroksipropyylimetyyliselluloosa), hyytelöimisaine 
(gellaanikumi), väri (titaanidioksidi)), L-askorbiinihappo, paakkuun- 
tumisenestoaineet (piidioksidi, rasvahappojen magnesiumsuolat). 
/Ferrofumarat, fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa, depot- 
kapselskalets beståndsdelar ((konsistensmedel (hydroxipropyl-
metylcellulosa), geleringsmedel (gellangummi), färgämne (titan- 
dioxid)), L-askorbinsyra, klumpförebyggande medel (kiseldioxid, 
magnesiumsalter av fettsyror). 
 Valmisteen rauta on vatsaystävällinen ferrofumaraatti. 
Valmiste sisältää runsaasti raudan imeytymistä edistävää 
C-vitamiinia. Laktoositon, hiivaton, gluteeniton ja makeuttamaton 
ravintolisävalmiste. /Järnet i preparatet är magvänligt ferrofumarat. 
Preparatet innehåller rikligt med C-vitamin som ökar järnupptaget. 
Laktosfri, jästfri, glutenfri och osötad kosttillskottsprodukt.  

Valmistaja/Tillverkare
Leader, Virkatie 8 B, 
FI-01510 Vantaa, Finland
www.leader.fi 

1 depotkapseli sisältää /1 depotkapsel innehåller 
 1 kaps.   %*  
Rauta/Järn 50 mg 357 % 
C-vitamiini/C-vitamin 60 mg 75 % 

Parasta ennen/Bästa före: Katso merkintää tuotteesta. 
/Se märkningen på denna produkt.

Käyttöohje/Bruksanvisning  
Ota 1 depotkapseli päivässä aterian yhteydessä. 
Depotkapseli sulaa hitaasti hajaantuen suolistoon ja 
vapauttaa rautaa hitaasti, jolloin se ei ärsytä ruoan- 
sulatuskanavan limakalvoa. Suositeltua vuorokausi- 
annosta ei saa ylittää. Ei lasten ulottuville. Ravinto- 
lisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruoka- 
valiota eikä terveitä elämäntapoja. /Ta 1 depot- 
kapsel i samband med måltiden. Depotkapseln 
löses långsamt upp och fördelas i tarmen, järnet 
frigörs då långsamt och irriterar inte matsmältnings- 
kanalens slemhinnor. Rekommenderad dygnsdos 
skall inte överskridas. Förvaras oåtkomligt för barn. 
Kosttillskott ersätter inte en mångsidig och balan- 
serad kost eller en hälsosam livsstil. 

Säilytys/Förvaring: Kuivassa paikassa. /På torr plats.

*Vuorokautisen saannin vertailuarvosta/av intagets referensvärde 
(MMMa 588/2009/Finnish MAF 588/2009)

Rauta auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.
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