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FLORADIX KINDERVITAL dla dzieci pł. 250 ml
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml (but.szkl.)

Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Floradix Kindervital, płyn, 250 ml

Opis
Floradix Kindervital dla dzieci - suplement diety zawierający składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Produkt
przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.

Składniki
Kompozycja koncentratów soków owocowych (51%): ekstrakt z karobu, woda, morela, ananas, czerwone winogrona, marakuja, jabłko,
cytryna.
Ziołowy wyciąg wodny (39%): marchew (Daucus carota), anyżek (Pimpinella anisum), kolendra (Coriandum sativum), liść pokrzywy
(Urtica dioica), rukiew wodna (Nasturtium officinale), liście szpinaku (Spinacia oleracea), kwiat rumianku (Matricaria recutita). Pozostałe
składniki: mleczan wapnia, glukonian wapnia, aromaty naturalne, substancja zagęszczająca: Guma guar i guma ksantanowa, witamina C
(kwas L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan D-alfa-tokoferylu), witamina B2 (ryboflawiny 5’-fosforan
sodowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina A (palmitynian retinylu), witamina D
(cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).

Masa netto
250 ml

Właściwości składników
Wapń wspomaga utrzymać prawidłowe przekaźnictwo nerwowe oraz funkcjonowanie mięśni, dodatkowo wpływa na utrzymanie
zdrowych kości i zębów.

Witamina D wspomaga utrzymać zdrowe kości.

Witamina A wspomaga prawidłowe widzenie.
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Witaminy z grupy B wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Witamina E wpływa na ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina C wpływa na zmniejszenie się uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

Zalecane dzienne spożycie
Dzieci od 3 roku życia: 10 ml 2 razy dziennie, najlepiej przed posiłkiem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Produkt nie zawiera alkoholu, substancji dodatkowych w tym konserwujących.
Aby zapobiec zepsuciu, otwartą butelkę należy zamknąć natychmiast po użyciu i umieścić w lodówce.
Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygodni.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie:
250 ml

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
SALUS-HAUS
Bahnhofstr. 24
Bruckmuhl Niemcy

 

Galeria
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