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GENTLE IRON™  
(DIGLICYNIAN ŻELAZA) 20 mg
Suplement diety

SOLGAR®

D0

0 L ENW

• Produkt zawiera żelazo w formie chelatu – połączenie jonu żelaza 
z dwiema cząsteczkami glicyny. 

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 kapsułka 
dziennie, najlepiej 
w trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza

SPOSÓB UŻYCIA:
• Wysoka wchłanialność2,5 

i przyswajalność3 żelaza w formie 
chelatu diglicynianu żelaza.

• Ochrona żelaza przed 
niepożądanymi reakcjami 
chemicznymi5.

• Brak konkurencji z innymi 
składnikami żywności w trakcie 
wchłaniania jelitowego5.

• Prawidłowa produkcja czerwonych 
krwinek i hemoglobiny.

• Prawidłowy transport tlenu 
w organizmie i metabolizm 
energetyczny.

• Zmniejszenie uczucia zmęczenia 
i znużenia.

• Wsparcie układu odpornościowego.

• Prawidłowe funkcje poznawcze.

• Udział w procesie podziału komórek.

BADANIA/
OŚWIADCZENIA:

• Przeprowadzone badanie biodostępności żelaza w postaci chelatu 
diglicynianu żelaza (II) (Ferrochel™) wskazuje, że wchłanianie tego związku 
dodanego do wody może wynosić 46,3%2.  

• Codzienna suplementacja 15 mg żelaza w postaci chelatu diglicynianiu 
żelaza  (II) (Ferrochel™) może wpłynąć na zwiększenie poziomu żelaza 
u kobiet w  ciąży w wyższym stopniu niż suplementacja 40 mg żelaza 
pochodzącego z siarczanu żelaza3.

• Badania in vitro i in vivo wykazały, że chelat aminokwasowy żelaza 
pochodzący z firmy Albion® może przejść przez kwaśne pH żołądka do 
dwunastnicy i  stanowić ochronę żelaza przed niepożądanymi reakcjami 
chemicznymi np. z  pokarmowymi fosforanami, fitynianami, błonnikiem5, 
a tym samym zapewnić większe wchłanianie żelaza w porównaniu 
z nieorganicznymi solami żelaza.

BADANIA NAUKOWE:

• Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek 
i hemoglobiny.

• Żelazo pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie.

• Żelazo przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

• Żelazo przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego.

• Żelazo pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

• Żelazo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.

• Żelazo odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

• Dla osób szukających łagodnej formy żelaza1 
i którym brakuje tego minerału w codziennej diecie.

• Dla osób, które chcą zadbać o układ krwionośny.

• Dla osób, które są na diecie bezmięsnej. 

DLA KOGO:

• Modulatory homocysteiny

• Metylokobalamina (witamina B12) 1000 µg

• Myszopłoch kolczasty

• Reishi Shiitake Maitake Ekstrakty

POWIĄZANE  
SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P1249

90

GENTLE IRON™ (DIGLICYNIAN ŻELAZA) 20 mg 
Składniki:

Substancje wypełniające: celuloza, kwas cytrynowy; substancja glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole 
magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

† – Patenty produkcyjne Ferrochel™ Albion International Inc. zarejestrowane 
w USA. Postać żelaza opracowana w celu zapewnienia wysokiego wchłaniania2. 
Łagodniejsza dla organizmu forma żelaza w porównaniu do siarczanu żelaza1.

Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub 
chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. Przechowywać 
w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny 
dla małych dzieci. 

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest 
substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia 
są ważne. Przypadkowe przedawkowanie produktami zawierającymi żelazo 
jest główną przyczyną śmiertelnych zatruć wśród dzieci poniżej szóstego 
roku życia. W razie przypadkowego spożycia przez takie dzieci, natychmiast 
wezwać lekarza. 

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera: %RWS*

Żelazo (diglicynian żelaza (II)†) 20 mg 143

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
aromatów, barwników.

PSZENICY

CUKRÓW, 
SOLI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

• Przeprowadzono podwójnie ślepe badanie, w którym siedmiu dorosłych 
mężczyzn i pięć kobiet spożywało 18 mg na dzień żelaza w postaci 
siarczanu żelazawego przez 7 dni. Następnie był okres wymywania żelaza 
z organizmu trwający 7 dni. W ostatnim kroku podawano 18 mg żelaza 
na dzień w postaci chelatu aminokwasowego także przez 7 dni. Średnia 
absorpcja chelatu aminokwasowego żelaza była o 59% większa niż dla 
siarczanu żelazowego, co zostało określone na podstawie analizy kału5.

• Wśród najważniejszych zalet żelaza w postaci chelatu aminokwasowego 
należy wymienić brak silnej reakcji ze składnikami żywności, co pozostawia 
więcej żelaza potencjalnie dostępnego do wchłonięcia5. Dodatkowo, 
takie żelazo jest wchłaniane przez komórki błony śluzowej w większych 
ilościach częściowo ze względu na mniejszą liczbę reakcji hamujących 
wchłanianie w jelitach5.

• Wchłanianie chelatu aminokwasowego żelaza nie jest hamowane przez 
obecność innych minerałów w diecie – normalne jonowe żelaza czy jonowa 
miedź są wzajemnie antagonistyczne w jelicie cienkim, gdzie wysoki 
poziom jednego z nich zmniejsza wchłanianie drugiego5. W badaniu, 
w którym jedna grupa dorosłych ochotników spożywała jednocześnie 
żelazo (30 mg) i miedź (9,9 mg) w postaci chelatów aminokwasowych, 
nie zaobserwowano konkurencji między tymi składnikami podczas 
wchłaniania jelitowego5.

• Diglicynian żelaza jest formą łagodną dla układu 
pokarmowego1 i charakteryzuje się wysoką 
wchłanialnością2 i przyswajalnością3 w organizmie.

• Chelat Ferrochel™ pochodzi z firmy Albion 
International Inc. i został oficjalnie uznany 
przez Agencję Żywności i Leków (US-FDA) 
za bezpieczny (GRAS) i może być stosowany 
do wzbogacenia żywności w żelazo4.


