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Floradix wapń i magnez płyn 250 ml
 

Cena: 57,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny

Producent SCHOENENBERGER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wyciąg wodny (50%) z: kwiatu hibiskusa (Hibiscus sabdariffa), kwiatu rumianku (Matricaria recutita), owocu kopru włoskiego
(Foeniculum vulgare), szpinaku (Spinacia oleracea); syrop fruktozowy; kompozycja koncentratów soków owocowych (12%):
pomarańcze, woda, mango, winogrona, wyciąg z miąższu owoców chleba świętojańskiego, jabłka, cytryny; glukonian magnezu,
glukonian wapnia, sole magnezowe kwasu cytrynowego, mleczan wapnia, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego,
cytrynian cynku, aromat naturalny, witamina D (cholekalcyferol).

Zawartość w 25 ml:

Wyciąg wodny z: kwiatu hibiskusa, kwiatu rumianku, owoców kopru włoskiego i szpinaku - 14,6 g*
Witamina D - 4,25 µg (85% RWS)
Wapń - 128,8 mg (1601% RWS)
Magnez - 155 mg (41,3% RWS)
Cynk - 2,92 mg (29,2% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
250 ml

Charakterystyka

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie organizmu
Pomaga w utrzymaniu prawidłowych kości i zębów
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 20ml dwa razy dziennie, najlepiej przed porannym i wieczornym posiłkiem;
Dzieci między 12. - 6. rokiem życia: 15ml dwa razy dziennie;
Dzieci między 3. - 5. rokiem życia: 12,5ml dwa razy dziennie.
Najlepiej użyć dozownika i rozcieńczyć w niewielkiej ilości letniej wody lub soku owocowego.
Wstrząsnąć przed użyciem
Nie pić bezpośrednio z butelki

Przechowywanie

Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 4 tygodni.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
SALUS Haus
83052 Bruckmühl
Niemcy

Dystrybutor:ZIOŁO-PIAST
Hurtownia Farmaceutyczna,
Marian Zaremba,
ul.Północna 8B,
05-820 Piastów

Ważne informacje
Produkt nie zawiera alkoholu, substancji dodatkowych w tym konserwujących.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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