Precyzja podania odpowiedniej dawki żelaza

98

ŻELAZO
ELEMENTARNE

Żelazo e
le

ntarne
me

40
20
0

80

(6 do 8 godzin), co w efekcie redukuje

kraczającą 98% oraz niską masą molową,

toksyczność oraz intensywność

co daje możliwość użycia dużo niższych

ewentualnych efektów ubocznych

jego dawek w celu pokrycia dziennego

(nie wywołuje zaparć, bólów brzucha,

zapotrzebowania na ten pierwiastek

czarnych stolców, przebarwienia zębów)

w porównaniu do soli żelaza. Bardzo

i sprawia, że jest lepiej tolerowane niż sole

wysoka biodostępność w organizmie

żelaza. W badaniach udowodniono,

ludzkim na poziomie 69% w połączeniu

iż żelazo elementarne jest 30-150 razy

z powolną absorbcją z przewodu

bardziej bezpieczne w porównaniu

pokarmowego sprawia, iż żelazo

do rozpuszczalnych soli żelaza.
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Wodorotlenek żelaza (III)
Fe(OH)3/Polimaltoza

46
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Ilość soli potrzebna do osiągnięcia RDA*=14 mg (mg)
Pirofosforan żelaza (III)
Fe4(P2O7)3

60

Wodorotlenek żelaza (III)
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się wysoką zawartością żelaza prze-
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elementarne jest stopniowo uwalniane
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Żelazo elementarne, charakteryzuje
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