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Floradix, Żelazo i witaminy, płyn doustny 250 ml
 

Cena: 44,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Opis produktu
 

Floradix Żelazo i Witaminy jest źródłem organicznego żelaza #℣佐⌡⌀䤀䤀⌡⍃倣℣, witamin B2, B6, B12 i C, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Ponadto żelazo pomaga w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek #℣佐⌡⌀稀 甀搀稀椀愁䈀攀洀 眀椀琀愀洀椀渀礀 䈀㘀 椀 䈀㈀⌡⍃倣℣ i hemoglobiny. Ważnym składnikiem toniku jest witamina C, bo zwiększa
przyswajanie żelaza. Przygotowany został głównie z myślą o kobietach, które tracą żelazo w cyklach miesiączkowych, podczas ciąży i w
okresie laktacji. Polecany jest również dzieciom, młodzieży, osobom starszym, rekonwalescentom, wegetarianom oraz osobom
prowadzącym aktywny tryb życia. Ze względu na płynną formułę Floradix jest łatwy w użyciu i pomaga zachować równowagę żelaza i
witamin B2, B2, B6, B12 i C w organizmie. Z uwagi na to, że składniki toniku są już w postaci rozpuszczonej, łatwiej wchłaniane są przez
układ trawienny w porównaniu z tabletkami.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w żelazo. witaminy: B1, B2, B6, B12 i C. Preparat polecany jest osobom przemęczonym, aktywnym
fizycznie, odchudzającym się oraz kobietom w okresie ciąży i laktacji.

Zalecane spożycie: - dorośli i dzieci powyżej 12. lat: 10ml preparatu 2 razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem;- dzieci w wieku 6-12. lat:
10ml suplementu 1 raz dziennie; - dzieci między 3-5. rokiem życia: 5ml 1 raz na dobę.Wstrząsnąć przed użyciem. Używać dozownika. Nie
pić bezpośrednio z butelki.

Składniki: wyciąg wodny #℣佐⌡⌀㔀㐀─⌡⍃倣℣ z: marchwi #℣佐⌡⌀䐀愀甀挀甀猀 挀愀爀漀琀愀⌡⍃倣℣, pokrzywy #℣佐⌡⌀唀爀琀椀挀愀 搀椀漀椀挀愀⌡⍃倣℣, szpinaku #℣佐⌡⌀匀瀀椀渀愀挀椀愀 漀氀攀爀愀挀攀愀⌡⍃倣℣, korzenia perzu
#℣佐⌡⌀䄀最爀漀瀀礀爀漀渀 爀攀瀀攀渀猀⌡⍃倣℣, kopru #℣佐⌡⌀䘀漀攀渀椀挀甀氀甀洀 瘀甀氀最愀爀攀⌡⍃倣℣, alg oceanicznych #℣佐⌡⌀䴀愀挀爀漀挀礀猀琀椀猀 瀀礀爀椀昀攀爀愀⌡⍃倣℣, kwiatu malwy afrykańskiej #℣佐⌡⌀䠀椀戀椀猀挀甀猀
sadbariffa#℣䍐⌡⌀㬀 欀漀洀瀀漀稀礀挀樀愀 欀漀渀挀攀渀琀爀愀琀眀 猀漀欀眀 漀眀漀挀漀眀礀挀栀 ⌡⍏倣℣29,4%#℣䍐⌡⌀㨀 最爀甀猀稀欀椀Ⰰ 眀椀渀漀最爀漀渀愀Ⰰ 挀稀愀爀渀愀 瀀漀爀稀攀挀稀欀愀Ⰰ 眀漀搀愀Ⰰ 樀攁簀礀渀礀Ⰰ 眀椁嬀渀椀攀Ⰰ
pomarańcze, buraki, cytryny, wyciąg z miąższu owoców chleba świętojańskiego, jabłka; wyciąg z drożdży, miód, wyciąg wodny z dzikiej
róży zwierający 4% witaminę C, glukonian żelaza #℣佐⌡⌀䤀䤀⌡⍃倣℣, ekstrakt z kiełków pszenicy, witamina C #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 䰀ⴀ愀猀欀漀爀戀椀渀漀眀礀⌡⍃倣℣, aromat naturalny,
witamina B1 #℣佐⌡⌀挀栀氀漀爀漀眀漀搀漀爀攀欀 琀椀愀洀椀渀礀⌡⍃倣℣, witamina B2 #℣佐⌡⌀爀礀戀漀昀氀愀眀椀渀礀 㔀✀ⴀ昀漀猀昀漀爀愀渀 猀漀搀甀⌡⍃倣℣, witamina B6 #℣佐⌡⌀挀栀氀漀爀漀眀漀搀漀爀攀欀 瀀椀爀礀搀漀欀猀礀渀礀⌡⍃倣℣, witamina
B12 #℣佐⌡⌀挀礀樀愀渀漀欀漀戀愀氀愀洀椀渀愀⌡⍃倣℣. 10ml zawiera: wyciąg wody #℣佐⌡⌀稀㨀 洀愀爀挀栀眀椀Ⰰ 氀椁嬀挀椀 瀀漀欀爀稀礀眀礀Ⰰ 猀稀瀀椀渀愀欀甀Ⰰ 欀漀爀稀攀渀椀愀 瀀攀爀稀甀Ⰰ 欀漀瀀爀甀Ⰰ 愀氀最 漀挀攀愀渀椀挀稀渀礀挀栀Ⰰ
kwiatu malwy afrykańskiej#℣䍐⌡⌀ 㔀Ⰰ㐀洀氀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䌀 ㌀洀最 ⌡⍏倣℣16%#℣䍐⌡⌀⨀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀 　Ⰰ㠀洀最 ⌡⍏倣℣73%#℣䍐⌡⌀⨀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㈀ 　Ⰰ㤀洀最 ⌡⍏倣℣64%#℣䍐⌡⌀⨀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㘀 　Ⰰ㐀洀最
(29%)*, witamina B12 0,6µg (24%)*, żelazo 7,5mg (54%)*. *RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Ważne wskazówki:Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl
życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
#℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety.Przechowywać nieotwartą butelkę w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze 15-25°C.Po otwarciu
produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygoniu. Aby zapobiec zepsuciu, otwarta butelką należy zamknąć natychmiast po użyciu i
umieścić w lodówce.Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat nie zawiera alkoholu, substancji dodatkowych,
sztucznych barwników oraz konserwantów. Nie zawiera laktozy. Jest odpowiedni dla wegetarian. 
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