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Η έλλειψη σιδήρου είναι το πιο κοινό και διαδεδομένο 
διατροφικό πρόβλημα στον κόσμο. Επηρεάζει μεγάλο 
αριθμό παιδιών και γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ενώ είναι η μόνη ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών που 
είναι επίσης σημαντικά διαδεδομένη στις βιομηχανικές 
χώρες.

Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί: 2 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι - πάνω από το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού - 
είναι αναιμικοί, πολλοί λόγω έλλειψης σιδήρου. Σε 
αναπτυσσόμενες περιοχές, αυτό συχνά επιδεινώνεται από 
μολυσματικές ασθένειες. Η ελονοσία, το HIV / AIDS και 
άλλες λοιμώξεις όπως η φυματίωση είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην υψηλή 
συχνότητα της αναιμίας.

To UpFer++ balsam είναι ένα φυσικό σύμπλεγμα σιδήρου και 
βιταμινών. Ο γλυκονικός σίδηρος που περιέχεται απορροφάται 
από τον οργανισμό γρήγορα και στο μέγιστο βαθμό. Επιπρόσθετα, 
οι βιταμίνες συμβάλλουν στη σύνθεση της αιμογλοβίνης και στην 
απορρόφηση του σιδήρου.

Όνομα UpFer++ balsam

Σύνθεση
Δισθενής σίδηρος 14mg/5ml, βιταμίνες B1, B2, B6, B12, φυλλικό 
οξύ, εκχύλισμα αγριοτριανταφυλλιάς, χυμός cranberry

Δράση Συμβάλλει στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων σιδήρου 
Παρέχει βιταμίνες στον οργανισμό

Συνιστώμενη δόση
Παιδιά: 1 κουταλιά του γλυκού (5ml) ημερησίως 
Ενήλικες: 1 κουταλιά της σούπας (10ml) ημερησίως ή 
ανάλογα με τη συμβουλή του γιατρού σας

Κατηγορία Συμπλήρωμα διατροφής

Μορφή Σιρόπι

Συσκευασία 250 ml

Διάρκεια ζωής 2 χρόνια
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Ανεπάρκεια σιδήρου πληθυσμιακά
•Στις αναπτυσσόμενες χώρες, κάθε δεύτερη έγκυος γυναίκα και περίπου το
40% των παιδιών προσχολικής ηλικίας εκτιμάται ότι είναι αναιμικοί.
• Η ανεπάρκεια σιδήρου επιδεινώνεται από την ελονοσία και άλλες
μολυσματικές ασθένειες όπως το HIV και τη φυματίωση.
• Οι κυριότερες επιπτώσεις της αναιμίας στην υγεία είναι κακή έκβαση της
εγκυμοσύνης, μειωμένη σωματική και γνωστική ανάπτυξη, αυξημένος 
κίνδυνος νοσηρότητας στα παιδιά και μειωμένη παραγωγικότητα στην 
εργασία στους ενήλικες.
• Η αναιμία συμβάλλει στο 20% του συνόλου της μητρικής θνησιμότητας.
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Δίαιτα χαμηλή σε σίδηρο 
Χαμηλή βιταμίνη C  

Περίσσεια τσαγιού & καφέ 
Ανορθόδοξες δίαιτες 

Αναστολείς
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Φτώχεια 
Κατάχρηση αλκόολ 

Στέρηση ύπνου 
Κατάθλιψη

Κακή διατροφή
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Το UpFer++ balsam συμβάλλει 
στην αναστροφή έλλειψης σιδήρου στους: 

• εφήβους και παιδιά άνω των 4 ετών
• έγκυες
• αιμορραγίες έμμηνου ρύσεως
• χορτοφάγους
• ασθενικούς οργανισμούς
• κοιλιοκάκη (όταν ο σίδηρος

δεν απορροφάται καλά)
• αιμορραγίες (έλκη, αιμορροΐδες, λόγω

συστηματικής χρήσης ασπιρίνης)
• χρόνια πάσχοντες

(στίγμα, χρόνιες αναιμίες κλπ)

Δισθενής γλυκονικός σίδηρος (II)

Βιταμίνη B1

Βιταμίνη B2

Βιταμίνη B6

Βιταμίνη B12

Φυλλικό οξύ (Βιταμίνη B9)

Αγριοτριανταφυλλιά

Βιταμίνη C

Χυμός cranberry
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1 www.statisticbrain.com/stress-statistics; 
2 http://www.gostress.com/stress-facts/#sthash.1DGSdkpz.dpuf; 
3 Materia Medica N3, 2015

Ο σίδηρος είναι στοιχείο της αίμης η οποία είναι δομικό στοιχείο της 
αιμοσφαιρίνης, που μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς. Η γλυκονική μορφή 
παρέχει  τη μέγιστη απορρόφηση του σιδήρου2.

Η βιταμίνη Β1 (τριφωσφορική θειαμίνη) συμμετέχει σε αντιδράσεις του 
μεταβολισμού υδρογονανθράκων που απελευθερώνουν ενέργεια1.

Η βιταμίνη Β2 είναι το στοιχείο της FAD. Η FAD είναι μέρος της αλυσίδας 
μεταφοράς ηλεκτρονίων (αναπνευστικό), η οποία είναι κεντρικής σημασίας 
για την παραγωγή ενέργειας1.

Η βιταμίνη Β6 (μορφή 5'-φωσφορική πυριδοξάλη (PLP)) είναι συνένζυμο 
στην σύνθεση της αίμης1.

Η έλλειψη βιταμίνης Β12 αναστέλλει την απορρόφηση του φυλλικού οξέως 
και επηρεάζει τη σύνθεση του DNA, με αποτέλεσμα την παραγωγή 
ερυθρών αιμοσφαιρίων μεγάλων, ανώριμων και φτωχών σε 
αιμοσφαιρίνη3.

Η ανεπάρκεια φυλλικού οξέως  επηρεάζει  τα ταχέως διαιρούμενα κύτταρα 
του μυελού των οστών, με αποτέλεσμα την παραγωγή  ερυθρών 
αιμοσφαιρίων μεγάλων, ανώριμων και φτωχών σε αιμοσφαιρίνη3.

Το εκχύλισμα αγριοτριανταφυλλιάς είναι φυσική πηγή βιταμίνης C.

Η βιταμίνη C ενισχύει την απορρόφηση του σιδήρου.

Ο χυμός cranberry είναι η φυσική και εύγευστη βάση του σκευάσματος, 
ενώ αποτελεί μια επιπλέον πηγή φυσικής βιταμίνης C.
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