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FLORADIX 84 tabl.
 

Cena: 58,99 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Opakowanie 84 tabletki

Postać Tabletki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Ekstrakt z drożdży (26,1%), skrobia ryżowa, wyciąg z mieszaniny suszonych ziół (17,4%), glukonian żelaza (II), suchy wyciąg z
owoców dzikiej róży, witamina C, niacyna, witamina B6, B2, B1, kwas foliowy, witamina B12, substancja wypełniająca: celuloza,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemy, stearynian magnezu i talk, substancja glazurująca: szelk, emulgator: polisobat 80.  
Wskazania Floradix jest adresowany głównie dla kobiet: - przemęczonych, - odchudzających się, - aktywnych, - planujących ciążę, - w
ciąży, - w okresie laktacji. Jest również idealny dla młodzieży, osób starszych, rekonwalescentów, wegetarian.  Działanie Floradix tabletki
to źródło organicznego żelaza, witamin B2,B6, B12, C oraz kwasu foliowego, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Eksperci twierdzą, że niedobór żelaza we krwi zagraża
wszystkim współczesnym kobietom, od okresu dojrzewania aż po menopauzę. Spowodowane jest to: miesiączkowaniem, stresującym
trybem życia, ciężką pracą i brakiem zbilansowanej diety. Objawy niedoboru żelaza to uczucie zmęczenia i brak energii. Źródło żelaza -
pierwiastek ten jest ogromnie ważny dla organizmu i zwykle dostarczany jest wraz z pożywieniem. Ale nie całe żelazo dostarczane w ten
sposób jest przyswajane. Przyswajalność żelaza zawartego w preparacie Floradix jest wysoka ze względu na jego postać– glukonianu
żelaza (II). Jest to jedna z najlepiej przyswajalnych form przez nasz organizm. Produkt całkowicie naturalny. Nie zawiera alkoholu,
sztucznych barwników, konserwantów ani żadnych dodatków syntetycznych. Nie powoduje zaparć. Jest smacznym i zdrowym
uzupełnieniem codziennej diety.  Sposób użycia Dorośli 1 tabletka 2 razy na dobę rano i wieczorem, przed posiłkiem. Popić szklanka
wody.  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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