
 

VALENS IRON PLUS 

 

Opis izdelka in navodila za uporabo 

 

 

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Valens Iron Plus. Tekočino Valens Iron Plus, tako kot vse ostale naše izdelke, proizvajamo v Sloveniji, a smo 

se iz strateških razlogov odločili, da jo opremimo z embalažo v angleškem jeziku. Skladno z veljavno slovensko zakonodajo vam zato opis izdelka, sestavine, 

navodila za uporabo in vse ostale informacije prilagamo tudi v slovenskem jeziku. Svetujemo vam, da si navodila shranite, saj jih boste morda še kdaj potrebovali. 

Navodila vam pošiljamo v elektronski obliki, saj je to naš prispevek k ohranjanju okolja. Hvala za razumevanje. Za vsa vprašanja smo vam z veseljem na voljo na 

spodnjih kontaktih. 

 

Opis izdelka:   Valens Iron Plus je tekoče prehransko dopolnilo z visoko kakovostnim železom ter vitamini B6, B12 in C, ki prispevajo k 

zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Izdelek vsebuje patentirano obliko železa Ferrochel® (železov bisglicinat), ki je 

želodcu prijazna in omogoča boljšo absorpcijo v primerjavi z običajnimi oblikami (npr. železov sulfat). Vitamin C dodatno 

prispeva k boljši absorpciji železa, folna kislina pa prispeva k normalnemu tvorjenju krvnih celic. Valens Iron Plus se še 

posebej priporoča ženskam (tudi tistim, ki dojijo), otrokom in mladostnikom, starejšim in vegetarijancem. Izdelek ima 

zaradi skrbno izbrane kombinacije sadnih in zelenjavnih koncentratov zelo prijeten okus.  

 

Neto količina:   200 ml  

 

Rok uporabe:   Najmanj do konca datuma, odtisnjenega na dnu embalaže  

 

Aktivne sestavine :   

Aktivna sestavina Aktivna sestavina v 5 

ml 

% PDV* Aktivna sestavina v 10 ml  % PDV* 

Železo 9 mg 65 18 mg 129 

Vitamin C 12 mg 15 24 mg 30 

Tiamin 1 mg 91 2 mg 182 

Vitamin B6 1 mg 72 2 mg 143 

Folna kislina 200 µg 100 400 µg 200 

Vitamin B12 2 µg 80 4 µg 160 

 *PDV – Priporočen dnevni vnos 

 

Sestavine:   Voda, sadni (jabolko, pomaranča, korenje) koncentrat (21 %), med (21 %), Ferrochel® (železov bisglicinat), vitamin C 

(natrijev L-askorbat), naravna aroma pomaranče, konzervans: kalijev sorbat, gostilo: ksantan guma, tiamin (tiamin 

mononitrat), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), folna kislina (pteroilmonoglutaminska kislina), vitamin B12 

(metilkobalamin). 

 

Valens Iron Plus ne vsebuje glutena, želatine, alkohola, laktoze, umetnih barvil in arom.  

 

Navodila za uporabo:  Pred uporabo dobro pretresite. Zaužijte na prazen želodec, približno 30 minut pred obrokom. Priporočen dnevni odmerek za 

odrasle je 10 ml, za otroke med 3. in 14. letom pa 5 ml, oziroma po nasvetu zdravnika.  Tekočina se lahko zaužije 

samostojno ali se vmeša v hladen napitek.  

 

Opozorila:   Ne pozabite na pomembnost raznolike prehrane in zdravega načina življenja. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 

uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. Prekomerno uživanje ima lahko 

odvajalni učinek. Shranjevati nedosegljivo otrokom!  

  

Shranjevanje:   Shranjujte na suhem in temnem mestu pri temperaturi do 25 °C. Po odprtju priporočamo shranjevanje v hladilniku. Porabiti 

v 2 mesecih po odprtju. 

 

Proizvaja:   Valens Int. d.o.o., Poslovna cona A 35, 4208 Šenčur, Slovenija. Izdelek je proizveden skladno s standardi GMP (Good 

Manufacturing practise). 

 

Naziv izdelka:   Prehransko dopolnilo Valens Iron Plus tekočina 

 

Dodatne informacije:  E-mail: info@valens.si, Telefon: 05 933 40 22 , www.valens.si 
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