
 

Συμπλήρωμα Διατροφής 

Το Olyfer 150mg είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για την αντιμετώπιση της έλλειψης σίδηρου με άριστη ανεκτικότητα και 
υψηλή συμμόρφωση. 

Συστατικά: Στοιχειακός σίδηρος σε μορφή συμπλέγματος με πολυσακχαρίτη, στεατικό μαγνήσιο, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη  

Δοσολογία: 1 κάψουλα ημερησίως ή ως συνιστάται. 

Πότε χρησιμοποιείται: Το Olyfer 150mg είναι σύμπλεγμα σίδηρου με πολυσακχαρίτη με μεγάλη απορροφησιμότητα και 
άριστη ανεκτικότητα χρήσιμο σε: 

•Ανεπάρκεια σιδήρου   

•Διατατική μυοκαρδιοπάθεια 

Προφυλάξεις: Να μη γίνεται υπέρβαση της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, 
αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, ή βρίσκεστε υπό 
φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα υγείας. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας και του υγιεινού τρόπου ζωής. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Τηλ. Κέντρου 
Δηλητηριάσεων: 210 7793777.  

Αποθήκευση: Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C, σε ξηρό χώρο, προφυλαγμένο από το φως και 
εντοπισμένες πηγές θερμότητας. 

Διάρκεια ζωής: Δείτε στο πλαϊνό μέρος της συσκευασίας. 

         * ΣΗΠ: Συνιστώμενη Ημερησία Πρόσληψη (RDI: Recommended Daily Intake) 

Συσκευασία:  Περιέχει 30 κάψουλες. Καθαρό βάρος 14,30gr. 

                                                                                    

 
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας /        
Markeong Authorizaoon Holder:       
Mika Nutri-Pharma LTD         
Samuil 18, 3d Floor, Petrich, BG    
Τηλ./Tel. 00359897927430        
____________________________________________                                                             ___________________      

____  

Μέση Περιεκτικότητα / Average Content 1 κάψουλα / 1 capsule ΣΗΠ / RDI

Σύμπλεγμα Σίδηρου Πολυσακχαρίτη / 
Iron Polysaccharide Complex 

Fe+++ 326mg

150mg 
Στοιχειακός Σίδηρος / 

Elemental Iron
1070%

Διανομέας Ελλάδος / Distributor for Greece: 
Virtus Pharma Μ.Ε.Π.Ε. 
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 119930301000 
Τατοΐου 97Α & Μάνης, 14451 Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210-5787113-4, Φαξ: 210-5787148 
www.virtuspharma.care



Αρ. Γνωστοποίησης Ε.Ο.Φ. 110009/18-10-2022 (Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης από τον Ε.Ο.Φ.) 
_____________________________________________________________       __________________________          ___ 
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