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FLORADIX Żelazo i witaminy płyn, 500 ml
 

Cena: 62,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać Płyn

Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety będący źródłem organicznego żelaza, które przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Nie
powoduje zaparć.

Tonik jest w 100% naturalnym środkiem zawierającym naturalne wyciągi z cenionych ziół i ekstrakty z soków owocowych i warzywnych.
W procesie produkcji nie wykorzystuje się roślin modyfikowanych genetycznie (GMO).

Produkt jest wskazany do stosowania przez osoby chcące utrzymać prawidłowy poziom żelaza we krwi. Polecany w stanach
zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo – w momentach intensywnego wzrostu organizmu (dzieci), w czasie ciąży,
karmienia piersią, a także przy diecie, która zawiera małą ilość tego składnika (np. wegetariańskiej).

Preparat ma postać toniku, którego składniki są już rozpuszczone więc są łatwiej wchłaniane przez układ trawienny w porównaniu do
tabletek.

Nie zawiera alkoholu, konserwujących, barwników i laktozy. Jest odpowiedni dla wegetarian.

Składniki:
Ziołowy wyciąg wodny (54%): marchew (Daucus carota), liść pokrzywy (Urtica dioica), liście szpinaku (Spinacia oleracea), korzeń perzu
(Agropyron repens), owoc kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), algi oceaniczne (Macrocystis pyrifera), kwiat malwy afrykańskiej
(Hibiscus sabdariffa).

Kompozycja koncentratów soków owocowych (29%): gruszka, winogrono, czarna porzeczka, jeżyna, wiśnia, pomarańcza, burak, ekstrakt
z karobu, woda, cytryna, jabłko.

Pozostałe składniki: wyciąg z drożdży, miód, wyciąg wodny z dzikiej róży (Rosa canina) zawierający 4 % witaminę C, glukonian żelaza (II)
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(żelazo), ekstrakt z kiełków pszenicy, kwas L-askorbinowy (witamina C), aromat naturalny, chlorowodorek tiaminy (tiamina), ryboflawiny
5’-fosforan sodowy (ryboflawina), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cyjanokobalamina (witamina B12).

Składnik Zawartość w zalecanej porcji
dziennej

Ziołowy wyciąg wodny 5 ml 10 ml 20 ml
marchew, liść pokrzywy, liście szpinaku, korzeń
perzu, owoc kopru włoskiego, algi oceaniczne,
kwiat malwy afrykańskiej

3,0 g 5,9 g 11,8 g

Witamina C 4 mg / 5% RWS*, a) 8 mg / 10% RWS*, a) 16 mg / 20% RWS*
Tiamina (wit. B1) 0,4 mg / 36% RWS* 0,8 mg / 73% RWS* 1,6 mg / 145% RWS*
Ryboflawina (wit. B2) 0,45 mg / 32% RWS* 0,9 mg / 64% RWS* 1,8 mg / 129% RWS*
Witamina B6 0,2 mg / 14% RWS*, a) 0,4 mg / 29% RWS* 0,8 mg / 57% RWS*
Witamina B12 0,3 μg / 12% RWS*, a) 0,6 μg / 24% RWS* 1,2 μg / 48% RWS*
Żelazo 3,75 mg / 27% RWS* 7,5 mg / 54% RWS* 15 mg / 107% RWS*

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

a) Opisany wpływ witamin C, B6, B12 na zdrowie dotyczy jedynie porcji dziennych, w których wartość RWS jest nie mniejsza niż 15 %.

Zalecana do spożycia porcja dzienna:
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 10 ml dwa razy dziennie 30 min. przed porannym i wieczornym posiłkiem.
Dzieci między 6 – 12 rokiem życia: 10 ml raz dziennie.
Dzieci między 3 – 5 rokiem życia: 5 ml raz dziennie.

Przed użyciem wstrząsnąć. Używać dołączonego dozownika.

Ważna informacja dla diabetyków:
Produkt słodzony miodem. B < 0,5 g T < 0,5 g W 2,3 g w dziennej porcji 10 ml

Ważne:
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji dziennej.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy styl życia.
Nie pić bezpośrednio z butelki. Aby zapobiec zepsuciu, otwartą butelkę należy zamknąć natychmiast po użyciu i umieścić w lodówce.
Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygodni.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać nieotwartą butelkę w chłodnym i suchym miejscu (5 – 25 °C).

Pojemność: 500 ml

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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