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Floradix Żelazo i witaminy, płyn doustny, 500 ml
 

Cena: 67,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Floradix Żelazo i witaminy, suplement diety zalecany w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo, m.ni w okresie
ciąży i karmienia piersią, w momentach intensywnego wzrostu organizmu (dzieci), przy diecie, która zawiera małą ilość tego składnika
(np. wegetariańskiej).

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w suplemencie diety Floradix Żelazo i witaminy.

Zalecane spożycie

Dorośli 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.
Wstrząsnąć przed użyciem. Używać dołączonego dozownika.

Skład
Ziołowy wyciąg wodny (54%): marchew (Daucus carota), liść pokrzywy (Urtica dioica), liście szpinaku (Spinacia oleracea), korzeń perzu
(Agropyron repens), owoc kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), algi oceaniczne (Macrocystis pyrifera), kwiat malwy afrykańskiej
(Hibiscus sabdariffa). Kompozycja koncentratów soków owocowych (29%): gruszka, winogrono, czarna porzeczka, wiśnia, jeżyna,
pomarańcza, burak, ekstrakt z karobu, woda, cytryna, jabłko. Pozostałe składniki: wyciąg z drożdży, miód, wyciąg wodny z dzikiej róży
(Rosa canina) zawierający 4 % witaminę C, glukonian żelaza (II) (żelazo), ekstrakt z kiełków pszenicy, kwas L-askorbinowy (witamina C),
aromat naturalny, chlorowodorek tiaminy (tiamina), ryboflawiny 5’-fosforan sodowy (ryboflawina), chlorowodorek pirydoksyny (witamina
B6), cyjanokobalamina (witamina B12).
5 ml produktu zawiera: wyciąg wody (z: marchwi, liści pokrzywy, szpinaku, korzenia perzu, kopru, alg oceanicznych, kwiatu malwy
afrykańskiej) 3 g, witamina C 4 mg (5%)*, witamina B1 (tiamina) 0,4 mg (36%)*, witamina B2 (ryboflawina) 0,45 mg (32%)*, witamina B6
0,2 mg (14%)*, witamina B12 0,3 µg (12%)*, żelazo 3,75 mg (27%)*.
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Przechowywanie

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

Ostrzeżenia i środki ostrożności

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

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji dziennej.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

