
Liposomalne żelazo (skrobia kukurydziana, difosforan żelaza 
(III) (pirofosforan żelaza (III)), emulgator – lecytyny słoneczni-
kowe (fosfolipidy)) (62 %), stabilizator – hydroksypropylomety-
loceluloza, L-askorbinian sodu (witamina C), emulgator – 
celuloza mikrokrystaliczna, cyjanokobalamina (witamina B12), 
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), 
barwnik - dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca - 
dwutlenek krzemu.

Liposom to mikrokapsułka składająca się z zewnętrznej 
podwójnej warstwy fosfolipidów i roztworu umieszczonego 
w środku. W roztworze umieszczonym wewnątrz liposomów 
mogą być zawarte różne substancje, na przykład: witaminy, 
minerały i inne składniki odżywcze rozpuszczalne w wodzie lub 
oleju. Otoczka mikrokapsułek zwiększa stabilność składników 
odżywczych i ułatwia ich dostęp do komórek jelitowych.
Absorpcja - wchłanianie substancji zamkniętych w liposomach 
jest wydajniejsze niż w przypadku substancji nie będących 
w tej formie. Lepsze przyswajanie składników zamkniętych 
w liposomach wynika z ich rozmiaru oraz budowy otoczki - 
podwójnej warstwy fosfolipidów. Rozmiar liposomów jest do 
100 razy mniejszy niż komórki, więc nie wymagają dalszej 
mikronizacji, są gotowe do bezpośredniej interakcji 
z komórkami. Otoczka liposomalna składa się ze składników 
będących odpowiednikami składników błony komórkowej – 
fosfolipidów. Gdy liposom zbliża się do błony komórkowej, 
komórka rozpoznaje fosfolipidy jako składnik odżywczy, 
w wyniku czego liposom jest wciągany do wewnątrz lub po 
prostu łączy się z błoną komórkową, uwalniając swoją 
zawartość bezpośrednio do komórki.
Zewnętrzna liposomalna warstwa fosfolipidowa chroni 
substancje zawarte wewnątrz przed wpływami 
środowiska (np. kwasami, czy też światłem), hamując 
szkodliwe dla składników odżywczych procesy oksydacyj-
ne. Zwiększa to stabilność składników odżywczych 
zamkniętych w liposomach.

Witamina C nie jest syntetyzowana w naszym organizmie; 
możemy ją uzyskać z żywności, głównie z owoców, jagód 
i zielonych warzyw. Część witaminy C ulega rozkładowi 
podczas gotowania, więc gdy jej ilość dostarczana w żywności 
jest niewystarczająca, może być konieczna jej suplementacja. 
Witamina C pełni wiele funkcji w naszym organizmie:

Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, pomaga chronić 
komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Jest 
to ważne dla odpowiedniej funkcji układu odpornościowego 
i nerwowego oraz metabolizmu energetycznego.

Ta witamina uczestniczy w wielu reakcjach biochemicznych. 
Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu i syntezie 
związków przenoszących impulsy nerwowe.

Ustalono, że witamina C jest ważna dla wchłaniania żelaza, 
ponieważ zmniejsza utlenianie żelaza i ułatwia tworzenie 
rozpuszczalnych związków żelaza oraz  ich wchłanianie 
w jelitach.
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Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 
poniżej 25 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

PRODUCENT: Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, 
Szwajcaria

DYSTRYBUTOR: Valentis Polska Spółka z o.o., 
ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Polska.

Żelazo jest niezbędnym mikroelementem, który odgrywa 
ważną rolę w metabolizmie  składników odżywczych oraz 
metabolizmie energetycznym. Większość żelaza jest zawarta 
w hemoglobinie w krwinkach czerwonych, mioglobinie 
w mięśniach, a także w niektórych komórkach wątroby 
i enzymach. Służy ono do transportu tlenu, transportu 
elektronów, utleniania i metabolizmu energetycznego.

 Żelazo jest potrzebne, aby zaspokoić zapotrzebowanie na 
tlen w każdej komórce. Hemoglobina - białko w czerwonych 
krwinkach - jest w stanie przyłączyć tlen do porfiryny żelaza 
i transportować go z płuc do wszystkich tkanek ciała oraz 
transportować dwutlenek węgla do płuc.

 Żelazo jest niezbędne dla wielu procesów metabolizmu 
energetycznego i szeregu aktywności metabolicznych. Różne 
enzymy zawierające jony żelaza uczestniczą w transporcie 
elektronów w mitochondriach i innych błonach komórkowych, 
reakcjach utleniania i neutralizowaniu wolnych rodników.

Ciało ludzkie zawiera około 3 gramów żelaza. Zapasy żelaza 
powinny być stale uzupełniane. Kiedy niewystarczająca ilość 
żelaza jest wchłaniana z żywności, zapas żelaza zostaje zużyty 
w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych organizmu, 
i może wówczas wystąpić niedobór lub brak żelaza. Aby 
utrzymać wystarczającą ilość zapasów żelaza w organizmie, 
należy spożywać około 14 mg żelaza dziennie. Żelazo można 
przede wszystkim uzyskać z takich produktów spożywczych 
jak mięso (szczególnie cielęcina, wątróbka i cynaderki), ryby, 
zboża, rośliny strączkowe, orzechy, żółtko, zielone warzywa 
liściaste i ziemniaki. Kobiety w wieku rozrodczym, szczególnie 
ciężarne, a także aktywnie ćwiczące, osoby starsze i dzieci są 
szczególnie wrażliwe na niedobór żelaza.

samym liposom łączy się z błoną komórkową, a żelazo 
enkapsułkowane w lioposomach przechodzi bezpośrednio do 
komórki, czyli biodostępność tego mikroskładnika 
odżywczego znacząco wzrasta. Badania wykazały, 
że wchłanianie żelaza mikrokapsułkowanego jest kilkukrotnie 
wyższe w porównaniu z tym samym żelazem w normalnej 
formie.

Ferrum

ŻELAZO pomaga w prawidłowej produkcji hemoglobiny 
i transporcie tlenu w organizmie.    
ŻELAZO oraz WITAMINY B6 i B12 pomagają w prawidłowej 
produkcji czerwonych krwinek.
ŻELAZO, WITAMINA C, WITAMINY B6 i B12 przyczyniają się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.   
WITAMINA C zwiększa przyswajanie żelaza.    
WITAMINA B6 przyczynia się do regulacji aktywności 
hormonalnej.

SKŁADNIKI

SPOSÓB UŻYCIA

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Bardzo ważna jest 
zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia.

OSTRZEŻENIA

PRZECHOWYWANIE

TECHNOLOGIA LIPOSOMALNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŻELAZO

ROLA ŻELAZA W ORGANIZMIE

ROLA WITAMINY C W ORGANIZMIE

Witamina B6 (pirydoksyna) i B12 (cyjanokobalamina) stanowią 
kompleks witamin rozpuszczalnych w wodzie. Witaminy te nie 
są magazynowane w organizmie, dlatego należy je stale 
dostarczać z pożywieniem, a gdy odżywianie jest ubogie, 
należy je dostarczać również  w postaci suplementów. 
Ustalono, że witaminy B6 i B12 biorą udział w wielu reakcjach 
chemicznych w naszym organizmie: metabolizm białka, 
węglowodanów i lipidów, biosynteza niektórych związków 
przenoszących impulsy nerwowe, metabolizm hemoglobiny.

Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Witaminy B6 i B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego i odpornościowego.

Witaminy B6 i B12 przyczyniają się zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.

Witaminy B6 i B12 w odpowiedniej ilości pomagają w 
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek (erytrocytów).

ROLA WITAMIN B6 I B12 W ORGANIZMIE

Kiedy organizm nie wchłania niezbędnej ilości żelaza 
z żywności, można stosować suplementy diety aby uzupełnić 
jego niedobory. Siarczan żelaza jest zwykle stosowany do 
wzbogacania żywności; jednak może powodować nieprzyjem-
ny metaliczny posmak i podrażniać przewód pokarmowy. 
Pirofosforan żelaza jest jedną z najlepiej tolerowanych soli 
żelaza i jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia 
jako jedna z opcji wzbogacania żywności żelazem. Ustalono, 
że wchłanianie żelaza zależy od poziomu niedoboru żelaza: 
im większy niedobór, tym lepsze wchłanianie. Technologia 
liposomalna służy poprawie wychwytu żelaza z pirofosforanu 
żelazowego: mikrokapsułka żelaza została wytworzona 
z zastosowaniem technologii efektywnego wchłaniania - 
Miosol®, która zapewnia całkowite i szybkie wchłanianie 
składników odżywczych. Ze względu na swoją unikalną 
strukturę, liposomalna forma żelaza jest wchłaniana w inny 
sposób niż wolne żelazo. Wolne żelazo powinno wiązać się 
z białkami transportowymi. Takie wiązanie jest niepotrzebne 
w przypadku żelaza liposomalnego, ponieważ struktura 
liposomu jest podobna do struktury błony komórkowej, tym 

SKUTECZNOŚĆ SUPLEMENTÓW DIETY 
ZAWIERAJĄCYCH ŻELAZO

LITERATURA:

Dorosłym i dzieciom powyżej 12 roku życia zaleca się 
spożywanie 1 kapsułki dziennie na pół godziny przed 
śniadaniem. Jeżeli taki sposób powoduje pojawienie się 
nieprzyjemnych objawów ze strony przewodu pokarmowe-
go, zaleca się popicie kapsułki lub spożycie niewielkiej 
ilości jedzenia

S m a r t H i t  I V ®  F e r r u m  t o  e n k a p s u ł k o w a n e  w  l i p o s o m a c h  ż e l a z o  w y t w o r z o n e  z  u ż y c i e m  t e c h n o l o g i i  e f e k t y w n e g o  w c h ł a n i a n i a  -  M i o s o l ® .

*RWS-Referencyjne Wartości Spożycia

1 kapsułka 
(0,58 g)

Skład zalecanej 
dziennej porcji RWS*

200 %
87,5 %
100 %
100 %

28 mg
70 mg
1,4 mg
2,5 μg

Żelazo
Witamina C
Witamina B6

Witamina B12

suplement diety, źródło żelaza
forma: enkapsułkowana liposomalna
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Ferrum
enkapsułkowane liposomalne żelazo

LINIA SUPLEMENTÓW DIETY

D + K
enkapsułkowane liposomalne 
witaminy D i K

B12
enkapsułkowana liposomalna 
witamina B12

Curcumin
enkapsułkowana liposomalna 
kurkumina

– kuliste cząstki utworzone z fosfolipidów, 
zawierające wewnątrz różne substancje:

Dzięki technologii  efektywnego 
wchłaniania - Miosol® różne niestabilne, 
nierozpuszczalne substancje mogą być 
zamykane w liposomach i tym samym 

chronione przed utlenianiem i 
degradacją przy zachowaniu ich 

właściwości funkcjonalnych.

Warstwa fosfolipidowa jest jak 
membrana ochronna, która zapobiega 
swobodnemu przepływowi substancji 
z wnętrza liposomów na zewnątrz lub 

odwrotnie.

są głównym składnikiem wszystkich błon 
komórkowych. Dlatego fosfolipidy w 

liposomach są dobrze rozpoznawalne przez 
komórki, a enkapsułkowane w liposomach 

substancje przenikają do komórek 
wielokrotnie wydajniej niż normalnie.

ZAWARTOŚĆ MIKROKAPSUŁEK POZOSTAJE 

CHRONIONA PODCZAS 

PRZEMIESZCZANIA SIĘ W UKŁADZIE 

POKARMOWYM.

FOSFOLIPIDY

LIPOSOMY

WITAMINY

MINERAŁY

FLAWONOIDY

AMINOKWASY

KWASY OMEGA 

 ITP.


