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FLORADIX FLORAVITAL produkt bezglutenowy 250 ml
 

Cena: 35,42 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać -

Producent SALUS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościFloradix Floravital jest produktem bezglutenowym. Przygotowany jest z myślą głównie o kobietach, które tracą żelazo w
cyklach miesiączkowych, podczas ciąży, w okresie laktacji i które poszukują produktów bezglutenowych. Polecany jest również
dzieciom, młodzieży, osobom starszym, rekonwalescentom, wegetarianom orazosobom prowadzącym aktywny tryb życia. Floradix
Floravital jest źródłem organicznego żelaza (II), witamin B2, B6, B12 i C, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Ponadto, żelazo pomaga w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek (tak jak witaminy B6 i B12) i hemoglobiny. Ważnym składnikiem toniku jest witamina C, bo zwiększa przyswajanie
żelaza. Floradix Floravital zawiera żelazo (glukonian żelaza II), które jest formą szczególnie dobrze absorbowaną przez organizm.Floradix
Floravital ze względu na płynną formułę jest łatwy w użyciu i pomaga zachować równowagę żelaza i witamin B1, B2, B6, B12 i C w
organizmie. Z uwagi na to, że składniki toniku są już w postaci rozpuszczonej, łatwiej wchłaniane są przez układ trawienny w
porównaniu do tabletek.Floradix Floravital zawiera wyselekcjonowane zioła, wyciąg z owoców dzikiej róży (zawierający witaminę C) oraz
kompozycję soków owocowych, które łącznie składają się na bardzo przyjemny smak.Zalecane spożycieDawkowanieDorośli 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.WażneSuplement diety nie może być stosowany jak substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb
życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.Nie należy stosować
preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.SkładnikiZiołowy wyciąg wodny (70%) : kwiat malwy
afrykańskiej (Hibiscus sabdariffa), kwiat rumianku (Matricaria recutita), owoc kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), liście szpinaku
(Spinacia oleracea). Kompozycja koncentratów soków owocowych (27%) : winogrono, gruszka, sok z czarnej porzeczki, wiśnia, jeżyna,
marchew. Pozostałe składniki: Żelazo (glukonian żelaza (II)), wyciąg wodny z dzikiej róży (Rosa canina) zawierający 4 % witaminę C,
witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawiny 5'-fosforan sodowy), witamina
B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina).ProducentProducent: SALUS-HAUS
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