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Floradix żelazo i witaminy, płyn, 250 ml
 

Cena: 53,49 zł

Opis słownikowy

Marka Floradix

Postać płyn

Producent Salus International

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Dzika róża, Miód, Multiminerały,
Multiwitamina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Floradix żelazo i witaminy, płyn, 250 ml

FLORADIX Żelazo i witaminy - suplement diety zawierający ekstrakty ziołowe i koncentraty soków owocowych. Produkt przeznaczony
dla dzieci od 3 roku życia i osób dorosłych.

Skład Floradix żelazo i witaminy, płyn, 250 ml

Wyciąg wodny (54%) z: marchwi (Daucus carota), liści pokrzywy (Urtica dioica), szpinaku
(Spinacia oleracea), korzenia perzu (Agropyron repens), kopru (Foeniculum vulgare), alg
oceanicznych (Macrocystis pyrifera), kwiatu malwy afrykańskiej (Hibiscus sabdariffa).
Kompozycja koncentratów soków owocowych (29,4 %): gruszki, winogrona, czarna porzeczka,
woda, jeżyny, wiśnie, pomarańcze, buraki, cytryny, wyciąg z miąższu owoców chleba
świętojańskiego, jabłka. Wyciąg z drożdży, miód, wyciąg wodny z dzikiej róży zawierający 4 %
witaminę C, glukonian żelaza (II), ekstrakt z kiełków pszenicy, witamina C (kwas L-
askorbinowy), aromat naturalny, witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B2
(ryboflawiny 5’-fosforan sodu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12
(cyjanokobalamina).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/floradix-zelazo-i-witaminy-plyn-250-ml.html
https://www.e-medest.pl/marka-floradix,dFA-fxg.html
https://www.e-medest.pl/postac-plyn,dDw-bgo.html
https://www.e-medest.pl/producent-salus-international,dCg-cBo.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-dzika-roza,dEg-rhM.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-miod,dEg-rRE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-multimineraly,dEg-YBI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-multiwitamina,dEg-YRI.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

*RWS: referencyjne warto?ci spo?ycia

Działanie Floradix żelazo i witaminy, płyn, 250 ml

Floradix Żelazo i Witaminy to suplement diety w postaci płynu, który łączy w składzie żelazo, witaminę C, kompleks witamin z grupy B
oraz ziołowy wyciąg wodny z 7 składników roślinnych. Zawarte w toniku Floradix żelazo występuje w formie glukonianu żelaza (II), który
jest dobrze absorbowany przez organizm. Ze względu na płynną formułę, tonik Floradix jest łatwy w użyciu, a rozpuszczone w nim
składniki są lepiej wchłaniane przez układ trawienny w porównaniu do tabletek.

Zawarte w preparacie żelazo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego. Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza oraz pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych. Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych
krwinek oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza. Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
Dodatkowo witamina B6, B12 oraz żelazo:

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,
a witaminy B6 i B12 pomagają w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny,
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Suplement diety Floradix może być stosowany przez kobiety w cyklach miesiączkowych, podczas ciąży i laktacji, dzieci, młodzież, osoby
starsze, wegetarian oraz osoby prowadzące aktywny tryb życia w celu uzupełnienia codziennej diety w składniki aktywne ważne dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Wskazania Floradix żelazo i witaminy, płyn, 250 ml

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Dawkowanie Floradix żelazo i witaminy, płyn, 250 ml

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 10 ml dwa razy dziennie najlepiej 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.

Przeciwwskazania Floradix żelazo i witaminy, płyn, 250 ml

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Informacje dodatkowe Floradix żelazo i witaminy, płyn, 250 ml

Aby zapobiec zepsuciu, otwartą butelkę należy zamknąć natychmiast po użyciu i umieścić w lodówce.
Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygodni.
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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.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od wilgoci i światła.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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