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Floradix Odporność i Energia, 250 ml
 

Cena: 48,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać płyn

Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Floradix Odporność i Energia, suplement diety zalecany w okresie wzmożonych zachorowań na przeziębienie i grypę, a także w czasie
intensywnej pracy fizycznej lub umysłowej dla dzieci powyżej 6. roku życia i dorosłych.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w suplemencie diety Floradix Odporność i Energia.

Zalecane spożycie

Dzieci między 6 – 12 rokiem życia: 5 ml raz dziennie.
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 10 ml raz dziennie.
Wstrząsnąć przed użyciem.
Używać dołączonego dozownika.

Skład
Syrop fruktozowy, wyciąg z drożdży, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja zagęszczająca: guma guar i guma ksantanowa, amid
kwasu nikotynowego (niacyna), aromaty naturalne, octan D-alfa-tokoferylu (witamina E), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6),
ryboflawiny 5’-fosforan sodowy (ryboflawina), chlorowodorek tiaminy (tiamina), palmitynian retinylu (witamina A), cholekalcyferol
(witamina D).

5 ml zawiera: orzeszki koli, marchew, owoc rokitnika, liście szpinaku, algi oceaniczne, kiełki pszenicy 1,9 g, Witamina A 400 µg RE / 50 %
RWS, Witamina D 2,5 µg / 50 % RWS, Witamina E 6 mg alfa-TE / 50 % RWS, Witamina C 40 mg / 50 % RWS, Tiamina (wit. B1) 0,55 mg /
50 % RWS, Ryboflawina (wit. B2) 0,7 mg / 50 % RWS, Niacyna (wit. B3) 8 mg NE / 50 % RWS, Witamina B6 0,7 mg / 50 % RWS, Ekstrakt z
drożdży 5.6 mg.
RWS- referencyjne wartości spożycia
RE - ekwiwalentu retinolu
alfa -TE - ekwiwalentu alfa-tokoferolu
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NE - ekwiwalentu niacyny

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nieotwartą butelkę w chłodnym i suchym miejscu (5 – 25 °C).

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji dziennej.
Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygodni.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia.
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