
WAAROM IS ACTIVEIRON ANDERS? 

 
De eiwitformule van ActiveIron helpt de irritatie door het ijzer te verminderen, zodat het mild genoeg is om op een nuchtere maag in te 

nemen. ActiveIron is gericht op de normale ‘ijzerabsorbeerder’ van het lichaam, het zgn. DMT-1. Dat betekent dat het goed opgenomen 

wordt en is afgestemd op de behoeften van uw lichaam. Wat is ActiveIron? Ijzersulfaat, zuurteregelaars (natriumacetaat, azijnzuur), 

vitamine C (ascorbinezuur), emulgator (polysorbaat 20), kleursto_en in de capsule (titaniumdioxide, geel ijzeroxide, zwart ijzeroxide). 

 

HOE WORDT ACTIVEIRON INGENOMEN? 
Volwassenen, zwangere vrouwen, ouderen en kinderen ouder dan 12 jaar: De dosering bedraagt een capsule per dag. Neem niet meer in dan 

de aanbevolen dagelijkse dosering zonder uw arts of apotheker te raadplegen. Denk eraan dat voedingssupplementen geen vervanging 

vormen voor een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. ActiveIron is mild genoeg om in te nemen op een nuchtere maag. Het mag 

worden ingenomen met water of vruchtensap. Neem ActiveIron niet in met melk, cafeïne of zuurremmers (middelen tegen indigestie). 

Sommige mensen moeten regelmatig ijzersupplementen innemen als aanvulling op een gezonde voeding om hun ijzerwaarden op peil te 

houden. Net zoals met alle supplementen moet u voor gebruik met uw arts overleggen als u onder medisch toezicht staat, andere 

geneesmiddelen inneemt of een voedselallergie heeft. 

 

WAAROM IS IJZER BELANGRIJK? 
Ijzer is essentieel voor het leven. Het draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en uitputting en spelt ook een belangrijke rol bij het 

normale energiemetabolisme, het zuurstoftransport, het denkvermogen, de werking van het afweerstelsel en de vorming van rode 

bloedcellen en hemoglobine. Geproduceerd door: Solvotrin Therapeutics, Ho_mann Park, Little Island, Cork, Ierland. 

 

WIE KAN ER BAAT BIJ HEBBEN OM HET IJZER UIT DE VOEDING AAN TE 

VULLEN MET EEN SUPPLEMENT? 

VROUWEN DIE HUN MAANDSTONDEN HEBBEN 
De menstruatie is wereldwijd de vaakst voorkomende oorzaak van ijzerverlies en uit onderzoek blijkt dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd 

dagelijks bijna 2 keer zoveel ijzer nodig hebben als mannen. Voor vrouwen die zware maandstonden hebben, vooral als het gaat om 

dertigers of veertigers, is een voldoende hoge dagelijkse ijzerinname erg belangrijk, en het kan moeilijk zijn om die alleen uit de voeding te 

halen. 

 

ZWANGERSCHAP 
Tijdens de zwangerschap is de behoefte aan ijzer hoger. In die periode neemt de hoeveelheid bloed in uw lichaam met 30-50% toe. Dat 

verhoogt de behoefte van uw lichaam aan ijzer en vitaminen, want die sto_en zijn nodig om hemoglobine aan te maken, dat de zuurstof naar 

de andere cellen in uw lichaam vervoert. Uit onderzoek blijkt dat het ijzer dat vrouwen gemiddeld opnemen uit de voeding onvoldoende is 

om aan hun dagelijkse behoeften te voldoen, en dat geldt ook tijdens de zwangerschap, vooral tijdens het tweede en derde trimester. 

IJzersupplementen zijn nuttig voor zwangere vrouwen die uit de voeding onvoldoende ijzer opnemen om aan hun dagelijkse behoefte te 

voldoen. Voedingssupplementen zijn echter geen vervanging voor een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. Daarnaast ma g u de 

aanbevolen dagelijkse dosis van het supplement niet overschrijden zonder uw arts of apotheker te raadplegen.  

 

SPORTERS 
De spieren van het lichaam gebruiken ijzer om energie te produceren. Er gaat ook ijzer verloren via het zweet, wat verklaart waarom actieve 

sporters, en vooral volwassenen die aan duursport doen (zoals hardlopen, roeien en fietsen), baat kunnen hebben bij ijzersupplementen om 

hun energie en normale afweerfunctie te behouden en te ondersteunen. 

 

VEGETARIËRS 
Hoewel een vegetarisch dieet veel ijzerrijke producten zal bevatten, worden die plantaardige bronnen van (niet-heem) ijzer slecht 

opgenomen uit de voeding. Dat kan gepaard gaan met andere mogelijke belemmeringen van de absorptie, zoals fytaten in volle granen en 

peulvruchten of tannine in thee en ko_e, die zich aan het ijzer kunnen binden en de absorptie verder kunnen verlagen.  

 

ALLERGIE-ADVIES:  

ActiveIron bevat wei (melk) -proteïne en mag niet worden ingenomen door mensen met een allergie voor wei (melk) -proteïnen. ActiveIron 

is geschikt voor mensen die lactose-intolerant zijn. 

 

HOE BEWAART U ACTIVEIRON?  

Bewaren onder 25 °C, bescherm tegen vocht. ActiveIron is verpakt in aluminiumfolie om het ijzer in de capsule te beschermen. Buiten het 

zicht en bereik van kinderen bewaren. Meer informatie over ActiveIron vindt u op www.myactiveiron.com. 
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