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FLORADIX 84 tabletek
 

Cena: 35,09 PLN

Opis słownikowy

Producent ZIOŁO-PIAST

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Floradix 84 tabletek

Floradix jest źródłem organicznego żelaza w formie glukonianu żelaza (II), zawiera witaminy B2, B6, B12 i C oraz kwas foliowy, które
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Żelazo
pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek (z udziałem witamin B6 i B12) i hemoglobiny. Ponadto, kwas foliowy, przyczynia
się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży. Dodatkowo zawiera wyciągi z wyselekcjonowanych ziół i owoców dzikiej róży.

 

Wskazania

produkt skierowany głównie dla kobiet, które tracą żelazo w cyklach miesiączkowych, planujących macierzyństwo, w ciąży i w okresie
laktacji. Polecany jest również dzieciom, młodzieży i osobom starszym, rekonwalescentom, wegetarianom oraz osobom prowadzącym
aktywny styl życia.

 

Zalecane spożycie

zalecana do spożycia porcja dzienna: 1 tabletka dwa razy dziennie.
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Składniki

ekstrakt z drożdży (Saccharomyces cerevisiae) (26,1%), skrobia ryżowa, wyciąg z mieszaninysuszonych ziół (17,4%): maltodekstryna,
szpinak (Spinacia oleracea), liście pokrzywy (Urtica dioica), koper (Foeniculum vulgare), marchew (Daucus carota), ziele
centurii(Centaurium erythraea), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu. Glukonian żelaza II, suchy wyciąg z owoców dzikiej
róży (Rosa canina)4% (ekstrakt ze skórki dzikiej róży, maltodekstryna), witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu
nikotynowego), substancja wypełniająca: celuloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, stearynian magnezu i talk,
substancja glazurująca:szelak, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek
tiaminy), kwas foliowy, witamina b12 (cyjanokobalamina), emulgator: polisorbat 80.

 

2 tabletki zawierają: żelazo 14mg (100%)*, witamina B1 1mg (91%)*, witamina B2 3mg (214%)*, niacyna 20mg NE** (125%)*, witamina
B6 4mg (286%)*, kwas foliowy 260mcg (130%)*, witamina B12 2mcg (80%)*, ekstrakt z drożdży 240mg, wyciąg z mieszaniny ziół
160mg, suchy wyciąg z owoców dzikiej róży 40mg.

 

* RWS Referencyjne Wartości Spożycia

** ekwiwalentu niacyny

 

Ważne

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

Nie zawiera laktozy i glutenu. Jest odpowiedni dla wegetarian.
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