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Floradix żelazo i witaminy płyn 500 ml
 

Cena: 81,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Płyny

Producent SCHOENENBERGER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Floradix żelazo i witaminy to naturalny preparat na bazie ekstraktów roślinnych – z marchwi, pokrzywy, szpinaku, perzu, kopru
włoskiego, alg oceanicznych i kwiatu malwy afrykańskiej. Zawiera także koncentraty soków owocowych. Suplement diety ma postać
płynu, dzięki czemu rozpuszczone w nim substancje czynne są łatwiej przyswajalne dla ludzkiego organizmu niż zażywane w formie
kapsułek czy tabletek. W składzie preparatu nie występują sztuczne barwniki, konserwanty, dodatki syntetyczne, alkohol – Floradix
żelazo i witaminy może być stosowany bezpiecznie przez każdego (z wyjątkiem przypadków nietolerancji poszczególnych składników
suplementu).

Płyn Floradix żelazo i witaminy to suplement diety stworzony głównie z myślą o kobietach – aktywnych zawodowo, regularnie
uprawiających sport, na diecie odchudzającej, przemęczonych, w okresie ciąży lub karmienia piersią, a także tych, które zmagają się z
problemem obfitych miesiączek. Przedstawicielki każdej z tych grup narażone są na niedobory żelaza. Z tych samych powodów płyn
Floradix żelazo i witaminy może być cennym uzupełnieniem diety dzieci w fazie wzrostu, seniorów, osób po zabiegach operacyjnych,
sportowców, wegan i wegetarian. Preparatem Floradix warto też uzupełniać dietę bogatą w produkty utrudniające wchłanianie żelaza,
np. kawę, czarną herbatę, płatki owsiane.

Żelazo jest pierwiastkiem krwiotwórczym (uczestniczącym w procesie regeneracji erytrocytów), a tym samym wspomagającym
prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Uczestniczy też w pracy mięśni (umożliwia im pobieranie tlenu), metabolizmie
cholesterolu, funkcjach układu immunologicznego i nerwowego. Floradix żelazo i witaminy to także źródło witamin z grupy B –
niezbędnych w procesach metabolicznych, regulujących działanie układu nerwowego, pracę mięśni, wpływających na stan skóry i jej
przydatków. Obecna w składzie suplementu diety Floradix witamina C wspomaga wchłanianie żelaza. Ponadto wzmacnia odporność,
uczestniczy w syntezie kolagenu (wpływa na stan tkanki łącznej, m.in. skóry, włosów, paznokci, kości, naczyń krwionośnych), jest
aktywatorem wielu enzymów i hormonów. Niedobory wyżej wymienionych witamin często idą z parze z deficytami żelaza. Zwykle więc
warto suplementować je razem z tym pierwiastkiem.

Regularne stosowanie Floradix żelazo i witaminy może przyczynić się do szeregu odczuwalnych zmian, przede wszystkim – do poprawy
samopoczucia. U osób z niedoborem zawartych w preparacie składników ich suplementacja zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia,
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podnosi nastrój i zdolność koncentracji, zwiększa wydolność fizyczną. Inne możliwe korzyści z zażywania suplementu to wyższa
odporność na infekcje, poprawa stanu skóry i jej przydatków. Należy pamiętać, że Floradix żelazo i witaminy nie może stać się
substytutem prawidłowo zbilansowanej diety. Może być stosowany pomocniczo w przypadku niedoborów żelaza, witamin c, B1, B2, B6,
B12 lub w okresach wzmożonego zapotrzebowania na te składniki.

Składniki
Wyciąg wodny (54%) z: marchwii (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).

Zawartość w 10 ml:

Wyciąg wodny z: marchwi, liści pokrzywy, szpinaku, korzenia perzu, kopru, alg oceanicznych, kwiatu malwy afrykańskiej - 5,9 g*
Witamina C - 13 mg (16% RWS)
Witamina B1 - 0,8 mg (73% RWS)
Witamina B2 - 0,9 mg (64% RWS)
Witamina B6 - 0,4 mg (29% RWS)
Witamina B12 - 0,6 µg (24% RWS)
Żelazo - 7,5 mg (54% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
500 ml

Przeciwwskazania
Floradix Żelazo i Witaminy nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu, a także u dzieci w wieku
poniżej 3 lat.

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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