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Floradix żelazo i witaminy tonik 250 ml
 

Cena: 50,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny doustne

Producent SALUS-HAUS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Roztwór wodny (54%) z marchwi, pokrzywy, szpinaku, korzenia perzu, kopru, alg oceanicznych, kwiatu malwy afrykańskiej. Kompozycja
koncentratów soków owocowych (29,4%) z gruszki, winogron, czarnej porzeczki, wiśni, jabłek, pomarańczy, buraków, cytryny, wyciągu z
miąższu owoców chleba świętojańskiego. Wyciąg z drożdży, miód, wyciąg wodny z dzikiej róży, witaminy, maltodekstryna.

Zawartość w zalecanej porcji dziennej (10 ml):

wyciąg wodny z: marchwi, liści pokrzywy, szpinaku, korzenia perzu, kopru, alg oceanicznych, kwiatu malwy afrykańskiej 5,4 ml *
witamina C 13,0 mg (16% RWS)
tiamina 0,8 mg (73% RWS)
ryboflawina 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 - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
250 ml

Charakterystyka
Suplement diety. Floradix żelazo i witamy w płynnej formule zawiera ekstrakty ziołowe i koncentraty soków owocowych. Nie zawiera
alkoholu, barwników ani konserwantów. awiera glukonian żelazawy w formie płynnej, czyli tej, która jest najlepiej przyswajana przez
organizm. Wyciągi roślinne wspomagają trawienie i razem z witaminą C wspomagają wchłanianie wszystkich cennych składników
odżywczych. Żelazo i witaminy B2, B6, B12 i C przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Jest szczególnie
polecany kobietom w ciąży i matkom karmiącym, także dzieciom i młodzieży, osobom starszym, rekonwalescentom, wegetarianom.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml dwa razy dziennie przed porannym i wieczornym posiłkiem; dzieci w wieku 6-12 lat: 10 ml raz
dziennie, dzieci w wieku 3-5 lat: 5 ml raz dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, po otwarciu w lodówce i
zużyć w ciągu 4 tygodni.

Producent
SOLUS 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

