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FLORADIX Wapń i Magnez płyn 250 ml
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Floradix Wapń i Magnez, płyn, 250 ml

Opis
Floradix Wapń i Magnez to suplement diety w płynie, zawierający formułę płynnego wapnia, magnezu i cynku z witaminą D i ekstraktem
ziołowym.

Składniki
Składniki:

Ziołowy wyciąg wodny (50 %): kwiat malwy afrykańskiej (Hibiscus sabdariffa), kwiat rumianku (Matricaria recutita), owoc kopru
włoskiego (Foeniculum vulgare), liście szpinaku (Spinacia oleracea),
Syrop fruktozowy,

Kompozycja koncentratów soków owocowych (12%): pomarańcza, woda, mango, ekstrakt z karobu, winogrono, cytryna, jabłko,
Glukonian magnezu, glukonian wapnia, sole magnezowe kwasu cytrynowego, mleczan wapnia, substancja zagęszczająca: mączka
chleba świętojańskiego, cytrynian cynku, aromaty naturalne, witamina D (cholekalcyferol).

Masa netto
250 ml

Właściwości składników
Floradix Wapń i Magnez jest to produkt w postaci smacznego toniku, który zawiera składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie
organizmu.

Zawarte w wyciągach ziołowych składniki roślinne wykazują właściwości antyoksydacyjne, co pozytywnie wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego.
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 Wapń jest ważnym składnikiem mineralnym organizmu, który bierze udział w wielu mechanizmach regulacyjnych i jest potrzebny do
utrzymania zdrowych kości i zębów.
Witamina D wspomaga wchłanianie i wykorzystywanie wapnia oraz fosforu z przewodu pokarmowego.
Wapń i witamina D są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
Magnez jest składnikiem potrzebnym do budowy kości i zębów, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego.
Cynk jest ważnym składnikiem dla prawidłowego wzrostu i rozwoju komórek oraz wspomaga prawidłowe działanie układu
odpornościowego.
Występowanie tych trzech pierwiastków łącznie (wapń, magnez, cynk) jest bardzo istotne, gdyż w procesie formowania kości wapń nie
może być prawidłowo przyswajany bez udziału magnezu i cynku.

Produkt przeznaczony jest dla osób w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń, magnez, cynk i witaminę D jako uzupełnienie
diety, a w szczególności:

dla dzieci i młodzieży w fazach intensywnego wzrostu,
w okresie intensywnej pracy umysłowej i nauki.
dla osób aktywnych fizycznie,
w stanach podwyższonego stresu,
dla kobiet w okresie menopauzy, dla osób starszych, w okresie jesienno - zimowym,
dla kobiet w ciąży i okresie laktacji, które przed spożyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 20 ml dwa razy dziennie, najlepiej przed porannym i wieczornym posiłkiem.

Dzieci między 6-12 rokiem życia: 15 ml dwa razy dziennie.

Dzieci między 3-5 rokiem życia: 12,5 ml dwa razy dziennie.

Wstrząsnąć przed użyciem. Najlepiej używać dozownika i zmieszać z niewielką ilością letniej wody lub soku owocowego.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Ważne:

Nie pić bezpośrednio z butelki.
Produkt nie zawiera alkoholu, syntetycznych substancji dodatkowych, w tym konserwujących.
Aby zapobiec zepsuciu, otwartą butelkę należy zamknąć natychmiast po uzyciu i umieścić w lodówce.
Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygodni.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny przed zażyciem suplementu diety skonsultować się z lekarzem!
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

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
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