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FLORADIX Żelazo i witaminy płyn 500 ml
 

Cena: 63,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Floradix, płyn żelazo i witaminy, 500 ml

Opis
FLORADIX Żelazo i witaminy - suplement diety zawierający ekstrakty ziołowe i koncentraty soków owocowych. Produkt przeznaczony
dla dzieci powyżej 12 roku życia i osób dorosłych.

Składniki
Ziołowy wyciąg wodny (54%) : marchew (Daucus carota), liść pokrzywy (Urtica dioica), liście szpinaku (Spinacia oleracea), korzeń perzu
(Agropyron repens), owoc kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), algi oceaniczne (Macrocystis pyrifera), kwiat malwy afrykańskiej
(Hibiscus sabdariffa).
Kompozycja koncentratów soków owocowych (29%) : gruszka, winogrono, czarna porzeczka, jeżyna, wiśnia, pomarańcza, burak,
ekstrakt z karobu, woda, cytryna, jabłko. Pozostałe składniki: wyciąg z drożdży, miód, wyciąg wodny z dzikiej róży (Rosa canina)
zawierający 4% witaminę C, żelazo (glukonian żelaza (II)), ekstrakt z kiełków pszenicy, witamina C (kwas Laskorbinowy), aromat
naturalny, witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B2 (ryboflawiny 5’-fosforan sodowy), witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina).

Produkt nie zawiera alkoholu, substancji dodatkowych w tym konserwujących.

Produkt odpowiedni dla wegetarian.

Masa netto
500 ml

Właściwości składników
Witaminy B2, B6, B12 i C wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia oraz wpływają na utrzymanie prawidłowego
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 metabolizmu energetycznego.

Żelazo, witaminy B6 i B12 wspomagają prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 10 ml dwa razy dziennie najlepiej przed porannym i wieczornym posiłkiem.

Dzieci między 6-12 rokiem życia: 10 ml raz dziennie

Dzieci między 3-5 rokiem życia: 5 ml raz dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
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.
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.

Chronić od wilgoci i światła.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie:
500 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

Dystrybutor
ZIOŁO-PIAST
Północna 8B
Piastów
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