Litauisk

Tinka vartoti visiems
Pasisavinamas keturis kartus geriau nei tradiciniai geležies papildai
Be gyvulinės kilmės medžiagų
Galima vartoti valgant
Veikia švelniai, bet stipriai!
Tinka vartoti bet kuriuo metu
Patikrintas ir patvirtintas
Trūksta geležies?
Tyrimai rodo, kad kas ketvirtai vaisingo amžiaus moteriai trūksta geležies. Besilaukiančios ir krūtimi
maitinančios moterys gauna per mažai geležies, tačiau jos gali pritrūkti ir vaikams bei vyrams.
Šioms žmonių grupėms preparatas „aminoJern“ yra naudingesnis nei įprastiniai geležies papildai.
Geležies trūkumo simptomai gali būti nuovargis, galvos svaigimas, pykinimas, jėgų stygius ir
blyški oda. Prieš pradėdami vartoti geležies papildus, turėtumėte kreiptis į savo šeimos gydytoją,
kad atliktų reikiamus kraujo tyrimus. Tuomet tiksliai žinosite, ar geležies preparatų reikia vartoti
papildomai.

Kas yra „aminoJern“?
Preparatas „aminoJern“ efektyviai ir saugiai atkuria geležies atsargas organizme, be to, yra keturis
kartus geriau pasisavinamas nei įprastiniai geležies papildai. Preparatas „aminoJern“ neturi
varginančio pašalinio poveikio, pavyzdžiui, pykinimo, nuovargio arba viduriavimo. Jį galite vartoti,
kada norite, o geriausia – valgant. Priešingai nei tradicinių geležies papildų, maistas neslopina šio
preparato pasisavinimo, todėl jo poveikis toks pat efektyvus. Be to, „aminoJern“ sudėtyje nėra
gyvulinės kilmės medžiagų, todėl jį gali vartoti visi.

Kaip veikia „aminoJern“?
Preparato „aminoJern“ sudėtyje yra specialus geležies junginys „Ferrochel“. Jame yra geležies
molekulių, kurios iš abiejų pusių apsuptos amino rūgščių. Jos sudaro vadinamąjį dipeptidą.
Organizmas atpažįsta „aminoJern“ esantį dipeptidą ir jis lengvai prasiskverbia pro žarnų sieneles,
taip pernešdamas ir geležį. Organizme amino rūgštys atsiskiria ir geležis
tampa tinkama pasisavinti. Taip užtikrinamas efektyvesnis geležies
poveikis ir išvengiama problemų dėl skrandžio.
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Vaikai
Nepasisavinantys geležies dėl skrandžio / žarnyno pH
Negalintys vartoti kitų geležies papildų dėl viduriavimo / vidurių užkietėjimo arba kitų skrandžio
problemų
Nesulaukiantys norimo poveikio vartodami tradicinius geležies papildus

Saugus vartoti
Patentuotą geležies junginį „Ferrochel“ sukūrė ir patentavo „Albion Laboratories Inc.“ JAV.
„Ferrochel“ veikimo mechanizmas ištirtas moksliškai atlikus klinikines studijas, analizuojančias
jo efektyvumą, pašalinį poveikį ir saugumą. JAV maisto ir vaistų administracija (Food and Drug
Administration) „Ferrochel“ suteikė GRAS vertinimą, kuris nurodo, kad geležies junginys yra
saugus ir nekenksmingas.

Kaip vartojamas „aminoJern“?
Po 1 tabletę (25 mg) kasdien
Kitokia dozė vartojama tik nurodžius gydytojui
Tabletę galima išgerti valgio metu arba nevalgius

Per kiek laiko pajuntamas poveikis?
Viskas priklauso nuo žmogaus būklės. Jeigu geležies trūkumas nėra labai didelis, paprastai poveikis
pajuntamas po 4–6 savaičių.

Į ką ypač reikėtų atkreipti dėmesį?
Hemochromatozė yra paveldimas sutrikimas, kai iš maisto absorbuojama per daug geležies, o
organizmas nespėja šio kiekio pasisavinti, todėl atmeta. Todėl prieš pradėdami vartoti papildus,
pirmiausia turėtumėte atlikti tyrimus geležies kiekiui nustatyti ir išsiaiškinti, ar tikrai jums trūksta
geležies. Geležies ir hemoglobino kiekį gali ištirti jūsų šeimos gydytojas.
Preparato „aminoJern“ sudėtyje nėra gliuteno, cukraus, pieno
ar gyvulinės kilmės medžiagų.

Kas gali vartoti „aminoJern“?
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Norintys išvengti gyvulinės kilmės produktų
Vaisingo amžiaus moterys
Besilaukiančios ir krūtimi maitinančios moterys
Kraujo donorai
Sportininkai
Besilaikantys dietos
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