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FLORADIX Żelazo i witaminy płyn 500 ml
 

Cena: 51,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: SALUS-HAUS 

Bahnhofstr. 24 

83052 Bruckmuhl Niemcy

ILOŚĆ:  500 ml.

 

Floradix, płyn żelazo i witaminy, 500 ml

 

 

ZASTOSOWANIE:

Floradix jest pożytecznym suplementem dla kobiet, które tracą duże ilości żelaza w cyklach miesiączkowych, podczas ciąży lub w
okresie laktacji. Kobiety w ciąży i w okresie laktacji przed rozpoczęciem przyjmowania produktu powinny zasięgnąć opinii lekarza

Floradix pomaga też utrzymać właściwy poziom żelaz osobom odchudzającym się i wegetarianom.
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Zawiera glukonian żelazawy w formie płynnej, czyli tej, która jest najlepiej przyswajana przez organizm.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 10ml 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.

 

Zawartość substancji w porcji dziennej:

https://www.salus-haus.com/en/brands/salus-haus/floradix-liquid-iron-and-vitamin-formula-01385707/

 

SKŁAD:

Roztwór wodny (54%) z: marchwi, pokrzywy, szpinaku, korzenia perzu, popru, alg oceanicznych, kwaiatu malwy afrykańskiej.

Kompozycja koncentratów soków owocowych (29,4%) z: gruszki, winogron, czarnej porzeczki, wiśni, jabłek, pomarańczy, buraków,
cytryny, wyciągu z owoców chleba świętojańskiego.

Wyciąg z drożdzy, miód, wyciąg wodny z dzikiej róży zwierający 4% witaminę C, żelazo, ekstrakt z kiełków pszenicy, witamina C, tiamina,
aromat naturalny, ryboflawina, witamina B6 i B12.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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