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Floradix x 84 tabl
 

Cena: 50,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 84 tabl

Postać Tabletki

Producent SCHOENENBERGER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z drożdży (Saccharomyces cerevisiae 26,1%), skrobia ryżowa, wyciąg mieszaniny suszonych ziół (17,4%), maltodekstryna,
szpinak liście pokrzywy, koper, marchew, ziele centaurii, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, glukonian żelaza (II), suchy
wyciąg z owoców dzikiej róży (Rosa canina) 4% (ekstrakt ze skórki dzikiej róży, maltodekstroza), witamina C, niacyna, substancja
wypełniająca: celuloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, stearynian magnezu i talk, substancja glazurująca: szelak,
witamina B6, B2, B1, B12, emulgator: polisorbat 80.

2 tabletki zawierają: 

Żelazo - 14 mg (100% RWS)
 Witamina B1 - 1 mg (91% RWS)
 Witamina B2 - 3 mg (214% RWS)
 Niacyna - 20 mg (125% RWS)
 Witamina B6 - 4 mg (286% RWS)
 Kwas foliowy - 260 µg (130% RWS)
 Witamina B12 - 2 µg (80% RWS)
 Ekstrakt z drożdży 240 mg*
 Wyciąg z mieszaniny suszonych ziół 160 mg*
Suchy ekstrakt z owoców dzikiej róży 40 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
38,6 g
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Charakterystyka
Floradix tabletki jest przygotowany z myślą głównie o kobietach, które tracą żelazo w cyklach miesiączkowych, planujących
macierzyństwo, w ciąży i okresie laktacji. Polecany jest również dzieciom, młodzieży, osobom starszym, rekonwalescentom,
wegetarianom oraz osobom prowadzącym aktywny styl życia.

Floradix nie zawiera laktozy i glutenu, jest odpowiedni dla wegetarian.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dwa razy dziennie - popić dużą ilością wody lub soku owocowego na pół godziny przed posiłkiem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, 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

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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