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FLORADIX Wapń i Magnez 250 ml
 

Cena: 66,85 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Opakowanie 250 ml

Postać płyn

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Formuła płynnego wapnia, magnezu i cynku z witaminą D i ekstraktem ziołowym Ziołowe wyciagi wodne z: kwiatu hibiskusa,
kwiatu rumianku, owocu kopru włoskiego, szpinaku, Syrop fruktozowy z: pomarańczy, wody,mango, winogron, mączka z owoców chleba
świętojańskiego Zawartość w zalecanej porcji dziennej w 25ml: Wyciąg wodny z: kwiatu hibiskusa, kwiatu rumianku, owoców kopru
włoskiego i szpinaku- 12,5ml Witamina D 4,25µg Wapń- 127,5mg Magnez- 155mg Cynk- 2,92mg  Wskazania Formuła płynnego wapnia,
magnezu i cynku z witaminą D i ekstraktem ziołowym Jest to produkt w postaci smacznego toniku, który zawiera składniki
wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Zawarte w wyciągach ziołowych składniki roślinne wykazują właściwości
antyoksydacyjne, wpływając na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.  Działanie Wapń - jest ważnym składnikiem
mineralnym organizmu, który bierze udział w wielu mechanizmach regulacyjnych, wpływa na utrzymanie gęstości tkanki kostnej oraz
wytrzymałości układu kostnego. Witamina D wspomaga wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego, reguluje stężenie wapnia i
fosforu we krwi. Wapń i witamina D - są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Magnez jest składnikiem
potrzebnym do budowy kości i zębów, bierze udział w utrzymaniu pobudliwości tkanki mięśniowej i nerwowej, ma także wpływ na
prawidłowy rytm serca Cynk - jest ważnym składnikiem dla prawidłowego wzrostu i rozwoju komórek, oraz wspomaga prawidłowe
działanie układu odpornościowego.  Dawkowanie Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 20 ml dwa razy dziennie najlepiej przed
porannym i wieczornym posiłkiem. Dzieci między 6-12 lat: 15 ml dwa razy dziennie. Dzieci między 3 - 5 lat: 12,5 ml dwa razy dziennie.  
Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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