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FLORADIX ŻELAZO I WITAMINY - 500ml
 

Cena: 55,90 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 500 ml

POSTAĆ PŁYN

PRODUCENT ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMB

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Odżywczy tonik, będący źródłem naturalnego żelaza, wyciągów ze starannie dobranych ziół, smacznych soków owocowych, witamin,
kultur drożdży, alg oceanicznych, kiełków pszenicy i dzikiej róży.
Szczególnie polecany kobietom, które tracą żelazo w cyklach miesiączkowych, podczas ciąży i w okresie laktacji. Polecany również
młodzieży, osobom starszym, rekonwalescentom, wegetarianom oraz osobom prowadzącym aktywny tryb życia.

Działanie
Floradix Żelazo i Witaminy to płyn, który łączy w składzie żelazo, witaminę C, kompleks witamin z grupy B oraz ziołowy wyciąg wodny z 7
składników roślinnych. Zawarte w toniku Floradix żelazo występuje w formie glukonianu żelaza (II), który jest dobrze absorbowany przez
organizm. Ze względu na płynną formułę, tonik Floradix jest łatwy w użyciu, a rozpuszczone w nim składniki są lepiej wchłaniane przez
układ trawienny w porównaniu do tabletek.

Zawarte w preparacie żelazo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego. Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza oraz pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych. Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych
krwinek oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza. Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
Dodatkowo witamina B6, B12 oraz żelazo:

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,

witaminy B6 i B12 pomagają w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
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utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny,
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 12. lat: 10 ml preparatu 2 razy dziennie, 30 minut przed porannym i wieczornym posiłkiem.
Dzieci w wieku 6-12. lat: 10 ml suplementu 1 raz dziennie.
Dzieci między 3-5. rokiem życia: 5 ml 1 raz na dobę.

Wstrząsnąć przed użyciem. Używać dozownika. Nie pić bezpośrednio z butelki.

Przechowywanie
Aby zapobiec zepsuciu, otwartą butelkę należy zamknąć natychmiast po użyciu i umieścić w lodówce.
Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygodni.

Składniki
Wyciąg wodny (54%) z: marchwi (Daucus carota), pokrzywy (Urtica dioica), szpinaku (Spinacia oleracea), korzenia perzu (Agropyron
repens), kopru (Foeniculum vulgare), alg oceanicznych (Macrocystis pyrifera), kwiatu malwy afrykańskiej (Hibiscus sadbariffa),
kompozycja koncentratów soków owocowych (29,4%): gruszki, winogrona, czarna porzeczka, woda, jeżyny, wiśnie, 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 (II), ekstrakt z kiełków pszenicy, witamina C (kwas L-askorbinowy), aromat naturalny, witamina B1
(chlorowodorek tiaminy), witamina B2 (ryboflawiny 5'-fosforan sodu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12
(cyjanokobalamina).
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