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FLORADIX WAPŃ I MAGNEZ tonik 250 ml
 

Cena: 41,55 PLN

Opis słownikowy

Producent SALUS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

FLORADIX WAPŃ I MAGNEZ tonik 250 ml

Floradix Wapń i Magnez jest to produkt w postaci smacznego toniku, który zawiera składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie
organizmu. Zawarte w wyciągach ziołowych składniki roślinne wykazują właściwości antyoksydacyjne, co pozytywnie wpływa na
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Wapń jest ważnym składnikiem mineralnym organizmu, który bierze udział w
wielu mechanizmach regulujących i jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów. Witamina D wspomaga wchłanianie i
wykorzystywanie wapnia oraz fosforu z przewodu pokarmowego. Wapń i witamina D są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju
kości u dzieci. Magnez jest składnikiem potrzebnym do budowy kości i zębów, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu
nerwowego. Cynk jest ważnym składnikiem dla prawidłowego wzrostu i rozwoju komórek oraz wspomaga prawidłowe działanie układu
odpornościowego.

 

Występowanie tych trzech pierwiastków jest bardzo istotne, gdyż w procesie formowania kości wapń nie może być prawidłowo
przyswajany bez udziału magnezu i cynku.

 

Wskazania

suplementacja diety w składniki preparatu.
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Zalecane spożycie

dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 20ml dwa razy dziennie, najlepiej przed porannym i wieczornym posiłkiem; dzieci między 12. - 6.
rokiem życia: 15ml dwa razy dziennie; dzieci między 3. - 5. rokiem życia: 12,5ml dwa razy dziennie.

 

Składniki

wyciąg wodny (50%) z: kwiatu hibiskusa, kwiatu rumianku, owocu kopru włoskiego, szpinaku; syrop fruktozowy, kompozycja
koncentratów soków owocowych (12%): pomarańcze, woda, mango, winogrona, wyciąg z miąższu owoców chleba świętojańskiego,
jabłka, cytryny; glukonian magnezu; glukonian wapnia; sole magnezowe kwasu cytrynowego; mleczan wapnia; substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego; cytrian cynku; aromat naturalny; witamina D.

 

25ml toniku zawiera: wyciąg wodny z: kwiatu hibiskusa, kwiatu rumianku, owocu kopru włoskiego i szpinaku 14,6g; witamina D 4,25mcg
(85%) *, wapń 128,8 mg (16,1%) *, magnez 155mg (41,3%) *, cynk 2,92 mg (29,2%) *.

 

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

 

Ważne

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

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

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym
miejscu.

Nie pić bezpośrednio z butelki. Po otwarciu produkt powinien być zuzytu w ciągu 4 tygodni. Aby zapobiec zepsuciu otwarta butelkę
należy zamknąć natychmiast po użyciu i umieścić w lodówce. 
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