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La bebeluși și copii creierul crește într-un ritm rapid.4
În momentul în care hipocampusul (partea creierului
care controlează învățarea, memoria și funcțiile
cognitive) nu primește destul fier în timpul creșterii,
acesta nu se va dezvolta corespunzător.4

Dacă nivelul fierului din corpul dumneavoastră
este scăzut, organismul ar putea să nu producă
eficient celule noi, așa cum ar fi necesar.

FIER PENTRU CREIER
Pielea, părul, celulele corpului
sunt într-un proces continuu de
creștere și regenerare. Proteinele
care conțin fier au rol central în
fabricarea de celule noi10.

Fierul este folosit în
majoritatea proceselor care
fac posibilă funcționarea
corpului uman: de la creier
la mușchi, până în ADN.

Fierul este o componentă fundamentală în multe
dintre proteinele care permit ADN-ului nostru să
se replice și să se refacă10.

FIER PENTRU NEVOILE
FUNDAMENTALE ALE VIEŢII

Rolul
fierului

Ne procurăm energia din diferite surse
- carbohidrați și grăsimi de exemplu.
Pentru ca organismul uman să poată
folosi această energie, aceasta trebuie
descompusă - aici intervine rolul
fierul.7,8

Carența de fier poate
provoca oboseală1,
incapacitate de concentrare2
și senzație de frig3.

De asemenea, avem nevoie de oxigen
pentru producerea de energie. Fierul
este utilizat pentru transportul oxigenului
în celulele roșii din sânge şi pentru
depozitarea oxigenului în țesuturile
musculare.7

Dacă nivelul fierului din organismul
dumneavoastră este scăzut, s-ar putea să nu
aveți suficientă energie și să simțiți frigul mai
intens decât ar fi cazul.

FIER PENTRU ENERGIE
& ÎNCĂLZIRE

Fierul este necesar
pentru procesele în
care corpul produce
căldură.6

Zi de zi, creierul are nevoie de un
aport semnificativ de energie.
Fierul este esențial în producerea
acesteia.4
O parte din energie este folosită în formarea
de noi sinapse între celulele noastre nervoase,
pe lângă menținerea în funcțiune a celor deja
existente.5, 6
Fierul intră in compoziția chimică a substanțelor
și structurilor care trimit și primesc impulsuri
de-a lungul creierului și prin corp.6, 7

Dacă nivelul fierului din organismul dumneavoastră
este scăzut, creierul ar putea fi împiedicat să se
concentreze și să învețe lucruri noi.6

FIER PENTRU SĂNĂTATE
Fierul alimentează sistemul nostru
imunitar, ajutând astfel la eradicarea
germenilor la care suntem expuși.
Fierul este necesar pentru funcţionarea
optimă a sistemului imunitar.7
Fierul joacă un rol critic în funcționarea
optimă a muşchilor.8

Dacă nivelul fierului din corpul dumneavoastră este scăzut,
este posibil ca organismul să nu poată să lupte cu infecțiile și
să nu se poată reface.9

ORGANISMUL UMAN ARE NEVOIE DE FIER. DACĂ CREDEŢI CĂ S-AR PUTEA SĂ SUFERIȚI DE CARENŢA DE FIER, ADRESAȚI-VĂ MEDICULUI SAU FARMACISTULUI PENTRU A CORECTA ACEASTĂ AFECȚIUNE
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