
  

  

 

  

 

 

 

 
TECNOFER  
ferro bisglicinato quelato 
 

Suplemento à base de ferro  

Contém aromatizante sintético idêntico ao natural 

Sabor Laranja  

 
TECNOFER é um suplemento à base de ferro na forma de ferro bisglicinato quelato 
(Ferrochel), um composto de nível internacional, que se constitui em uma inovação 
tecnológica significativa na suplementação de ferro. No ferro bisglicinato quelato, o íon 
ferro é ligado a duas moléculas de glicina e isto permite ao mesmo passar pela 
barreira gástrica sem irritar a mucosa. Por este motivo, a utilização de TECNOFER 
não provoca o aparecimento de sintomas desagradáveis como: náuseas, vômitos, dor 
epigástrica, pirose, cólicas, constipação intestinal ou diarreia, como observado no uso 
da suplementação de ferro por meio de outros compostos fonte. O complexo de ferro é 
absorvido como tal no trato intestinal, o que determina por um lado uma alta 
biodisponibilidade de ferro elementar, e por outro lado, ausência total de interação 
entre o ferro e os alimentos. Concluindo, a característica química de TECNOFER 
permite uma elevada absorção de ferro elementar, sem aparecimento de 
sintomatologia colateral e sem interação com os alimentos, em todos os casos onde 
seja útil restaurar os níveis orgânicos de ferro. 

INGREDIENTES: acidulante ácido cítrico, regulador de acidez bicarbonato de sódio, 
maltodextrina, aroma de laranja idêntico ao natural, ferro bisglicinato quelato, corante 
betacaroteno sintético idêntico ao natural, edulcorantes acessulfame de potássio, 
sucralose e sorbitol, antiumectante talco. 
 
 
NÃO CONTÉM GLÚTEN 
 
NÃO CONTÉM AÇÚCARES 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 1,05 g (1 comprimido efervescente) 

Quantidade por porção %VD (*) 
Ferro                                                     14 mg 100 

Não contém quantidades significativas de valores energéticos, carboidratos, proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. 

 
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.  
 

RECOMENDAÇÃO DE USO: Via oral. Tomar um comprimido efervescente de 
TECNOFER ao dia (14 mg de ferro elementar).  
 



  

  

 

  

 

 

 

MODO DE PREPARO: Dissolver um comprimido efervescente em um copo com 
aproximadamente 100 mL de água. 
 
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO: 
Conservar na sua embalagem original, em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC). Evitar 
exposição ao calor excessivo e contato com a água. 
 
Manter este produto fora do alcance das crianças. 
 
ADVERTÊNCIAS 
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este 
produto sob orientação de nutricionista ou médico. 
 
Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da 
embalagem. 
 
A data de validade se refere ao produto corretamente conservado, com a embalagem 
íntegra. Número do lote e validade: vide cartucho. 
 
Os suplementos minerais não devem ser utilizados como substituto da dieta normal. 
 
Fabricado na Itália por: 
S.I.I.T.  
Via Ariosto 50/60 
Trezzano sul Naviglio (MI) 
Milão, Itália 
 
Importado por:  
LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA. 
 
 
Rua Pedro de Toledo, 520 – Vila Clementino – São Paulo/SP 
CEP: 04039-001 
CNPJ: 61.150.447/0001-31 
sac@lbaldacci.com.br 
 

 

Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27/2010. 

 


