
 

 
 

Wapiti Globifer Plus 40 tabletten 
 
IJzer ondersteunt de normale productie van rode bloedlichaampjes en hemoglobine.* Foliumzuur ondersteunt 
de normale productie van rode bloedcellen en speelt een rol bij een reguliere celdeling.** 
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Dit voedingssupplement is 
geen vervanging van een gevarieerde voeding. 

 
Toepassing: 
IJzer is belangrijk voor het aanmaken van het eiwit hemoglobine. Dit eiwit vervoert zuurstof van de longen naar 
het hele lichaam. In een gezonde, gevarieerde voeding wordt voldoende ijzer aangeboden. IJzer zit in 
verschillende groentes, brood en vleessoorten zoals broccoli, sperziebonen, spinazie, volkorenbrood en rund- 
en lamsvlees. In bepaalde omstandigheden kan men een grotere ijzerbehoefte hebben. Dan kan het nuttig zijn 
om de ijzer behoefte aan te vullen met een voedingssupplement. Foliumzuur ondersteunt de normale 
productie van rode bloedcellen en speelt een rol bij een reguliere celdeling.** Wapiti Globifer Plus bestaat uit 
natuurlijke hemoglobine poeder afkomstig van runderen en is geproduceerd onder de strenge richtlijnen van 
voedselveiligheid. Dit voedingssupplement is geschikt tijdens zwangerschap en borstvoeding en bij een 
kinderwens. 

 

Ingrediënten: 
IJzer hemoglobine poeder, ijzersulfaat, foliumzuur, ijzerfumaraat. Zuurteregelaar: calciumfosfaat. Vulmiddel: 
natuurlijke cellulose. Stabilisator: polyvinylpyrrolidon. Antiklonter: siliciumdioxide & magnesiumstearaat. 
Kleurstof: rode ijzeroxide. Tabletcoating: hydroxypropylmethylcellulose,  polyvinylalcohol, talk, macrogol. 
Kleurstof: titaniumdioxide, indigotine. Emulgator: lecithine. 
 

Samenstelling per tablet:  
*IJzer 18 mg R.I.: 1,3; **foliumzuur 0,4 mg R.I. 2; hemoglobine 255,2 mg. (R.I. = referentie inname) 
Voedingswaarde: Energie in Kcal/Kj 1,2/5,1. Eiwitten 300mg. Vet 1 mg.  
Wapiti producten zijn glutenvrij. 
 

Gebruiksaanwijzing: 
1 Tablet per dag met water innemen. Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Raadpleeg eerst uw arts 
voor gebruik bij zwangerschap en borstvoeding. Niet geschikt voor vegetariërs. Een gevarieerde, evenwichtige 
voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Dit voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde voeding. 
Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. 
 

Inhoud verpakking: 
40 tabletten in blister. Netto gewicht 26,8 gram. 
Ten minste houdbaar tot: zie onderzijde verpakking 


