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FLORADIX żelazo i witaminy tonik 250 ml
 

Cena: 32,25 PLN

Opis słownikowy

Producent ZIOŁO-PIAST

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Floradix - zmęczona? dodaj sobie energii!

Floradix przywraca chęć do życia.

Zawiera najlepiej przyswajalne żelazo w płynnej formie glukoniany żelazowego.

Zawarte w nim wyciągi roślinne wspomagają trawienie.

Nie powoduje zaparć.

Jest szczególnie korzystny w czasie ciąży i karmienia piersią.

Nie zawiera alkoholu, syntetycznych barwników i konserwantów chemicznych.

Odpowiedni dla wegetarian.

 

Zadbaj o zdrowie i witalność całej rodziny

Zdrowie i dobre samopoczucie są niezbędne, aby w pełni cieszyć się życiem. Wydawałoby się, że aby zachować dobrą kondycję, trzeba
tylko prowadzić zdrowy tryb życia: dobrze się odżywiać, regularnie ćwiczyć i znaleźć czas na odpoczynek.
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Niestety, są takie okresy w życiu, kiedy nasze naturalne zasoby nie wystarczają. Winne temu są różne czynniki: stres, codzienne
problemy, niedobory snu, brak systematycznej aktywności fizycznej oraz nieodpowiednia dieta, która nie zapewnia nam właściwych
dawek witamin, minerałów i innych niezbędnych składników odżywczych.

 

Floradix sposobem na lepszą jakość życia

W trudnych dla organizmu sytuacjach Floradix może być doskonałym suplementem korzystnym dla zdrowia i poprawiającym
samopoczucie.

 

Floradix zawiera smaczne, skoncentrowane wyciągi i soki z rośline, glukonian żelazawy oraz witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12) i
witaminę C. Przyjmowany dwa razy dziennie, chroni zdrowie całej twojej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, kobiet w ciąży i
ludzi starszych.

 

Wskazania  

Delikatny, ziołowo-owocowy smak Floradixu czyni go idealnym preparatem dla całej rodziny. Ale najbardziej Floradix polecany jest
osobom z następujących grup:

Kobiety i dziewczęta. Prawie przez całe życie, od okresu dojrzewania aż do menopauzy, kobiety są narażone na niedobory żelaza.
Powody? Miesiączkowanie, zmiany hormonalne i... po prostu ciężka praca! Współczesne kobiety często nie mają czasu na
przygotowywanie zdrowych posiłków, a to szybko skutkuje uczuciem zmęczenia i braku energii. Floradix może tu naprawdę pomóc.

Kobiety w ciąży i matki karmiące. Ciąża, karmienie piersią i obowiązki związane z macierzyństwem wymagają od kobiety ogromnej
energii. Wtedy najbardziej potrzebne są witaminy i żelazo – a Floradix jest ich doskonałym źródłem.

Dzieci i nastolatki. Gwałtowny rozwój szybko pozbawia dzieci zapasów żelaza. Ponieważ trudno dopilnować, aby dieta dzieci była
idealnie zbilansowana, suplement taki jak Floradix jest dobrym "strażnikiem zdrowia".

Osoby odchudzające się i wegetarianie. Ci, którzy przestrzegają rygorystycznych diet, często zapominają o dostarczaniu organizmowi
niezbędnych ilości żelaza i witamin. Floradix ułatwi im to zadanie.

Seniorzy. Aż jedna czwarta starszych osób cierpi na niedobór żelaza we krwi. Sytuację dodatkowo pogarsza częsty w tym wieku brak
apetytu. Dotyczy to zwłaszcza okresów rekonwalescencji po chorobach.

Sportowcy i ludzie aktywni fizycznie. Zapotrzebowanie na żelazo i witaminy jest szczególnie duże podczas wzmożonego wysiłku
fizycznego. Nie trzeba nawet być sportowcem – wystarczy, że regularnie ćwiczymy. Już to wymaga dostarczania organizmowi większej
dawki składników odżywczych.

 

Dlaczego floradix jest tak wyjątkowy?

Zawiera glukonian żelazawy w formie płynnej, czyli tej, która jest najlepiej przyswajana przez organizm.

Zawarte w nim wyciągi roślinne wspomagają trawienie i razem z witaminą C wspomagają wchłanianie wszystkich cennych składników
odżywczych.

Nie zawiera alkoholu, substancji pochodzenia zwierzęcego, składników syntetycznych, środków konserwujących i barwników.

Nie powoduje zaparć.

Jest szczególnie polecany kobietom w ciąży i matkom karmiącym oraz wegetarianom.  
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Skład  

W skład floradixu wchodzą:

Żelazo - wspomagając system odpornościowy organizmu, żelazo umożliwia transport tlenu za pośrednictwem czerwonych krwinek z
płuc do wszystkich komórek ciała. Tlen pomaga komórkom produkować energię z pożywienia. Żelazo jest niezbędne do regeneracji
czerwonych krwinek, które nie mają zdolności reprodukcyjnej. Zapewnia też prawidłowe funkcjonowanie serca, wątroby, układu
pokarmowego i mięśni szkieletowych.

Całe żelazo obecne w naszym organizmie, pochodzi z pożywienia: mięsa, ryb, owoców, orzechów, warzyw. Ale nie każde żelazo, które
dostarczamy sobie z pożywieniem, jest przyswajane przez organizm. Wielu ekspertów zgadza się co do tego, że większości z nas
brakuje żelaza. Właśnie dlatego warto zażywać Floradix.

Przyswajalność żelaza można poprawić, jedząc więcej owoców i warzyw bogatych w witaminę C. Niestety, inne produkty spożywcze, np.
otręby, mleko, czarna herbata i kawa, zaburzają wchłanianie żelaza. Nie sprzyja mu również zbyt duża ilość witaminy E w diecie.

Wyciągi z roślin

Starannie wyselekcjonowane ekstrakty z roślin takich jak koper włoski i kłącze perzu pomagają utrzymać prawidłową pracę układu
trawiennego, co jest bardzo istotne w procesie przyswajania żelaza z pożywienia. Razem ze skoncentrowanymi sokami z owoców
ekstrakty te zapobiegają problemom trawiennym, które często pojawiają się przy przyjmowaniu innych preparatów z żelazem.

Witamina B1

Wspomaga proces generowania energii z pożywienia, zapewnia dobre działanie układów: nerwowego i trawiennego.

Witamina B2

Przyspiesza uwalnianie energii z pożywienia, pomaga w produkcji i regeneracji tkanek. Ważna dla zdrowych oczu, włosów, paznokci.

Witamina B6

Zapewnia zdrowie skóry, nerwów i mięśni. Towarzyszy produkcji przeciwciał i hormonów w organizmie.

Witamina B12

Potrzebna do tworzenia czerwonych krwinek i zachowania zdrowego układu nerwowego.

Witamina C

Antyoksydant, który wspomaga wchłanianie żelaza i wspiera mechanizmy obronne organizmu. Utrzymuje w zdrowiu zęby, dziąsła, skórę
i naczynia krwionośne.

50 lat zaufanie w Niemczech.

 

Floradix od 50 lat produkowany jest przez Niemiecką firmę Salus. W tym czasie zdobył zaufanie wielu konsumentów w Niemczech oraz
w innych krajach Europy i Świata.
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