
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Floradix Detox Bio do rozcieńczania, 250 ml
 

Cena: 64,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać -

Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

FLORADIX, Detox Bio, tonik, 250ml

Suplement diety na bazie ziołowych wyciągów z witaminą C. Karczoch, ostropest i mniszek lekarski wspierają naturalny proces
detoksykacji organizmu. Liść mniszka lekarskiego i pokrzywa przyczyniają się do wspierania naturalnych funkcji oczyszczania
organizmu. Pokrzywa wspomaga układ moczowy. Floradix Detox bio zawiera również kurkumę, ekstrakt figowo-śliwkowy, imbir oraz
inne ekstrakty roślinne. Ponadto zawiera Witaminę C (z aceroli), która pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: rozcieńczyć 12,5 ml w szklance wody (ok. 250 ml) i wypić po posiłku lub
podczas posiłku. Dodatkowo w celu wsparcia kondycji fizycznej i funkcji poznawczych zalecane jest spożywanie co najmniej 1,75 litra
wody dziennie.

Składniki: płynny ekstrakt wodny figowo-śliwkowy* (Ficus carica, Prunus domestica), ziołowy wyciąg wodny* (36%): kłącze kurkumy*
(Curcuma longa), korzeń goryczki* (Gentiana lutea), kłącze imbiru* (Zingiber officinale), ziele krwawnika* (Achillea millefolium), liść
mniszka lekarskiego* (Taraxacum officinalis), liść mięty pieprzowej* (Mentha x piperita), liść brzozy* (Betula pendula), liść pokrzywy*
(Urtica dioica), owoc ostropestu* (Silybum marianum), liść rozmarynu* (Rosmarinus officinalis), woda, koncentrat soku z czarnego bzu*,
koncentrat soku z aceroli* (2,7%), suchy ekstrakt wodny z zielonej herbaty* (1%), suchy ekstrakt wodny z liści karczocha* (1%), ekstrakt z
wanilii.

12,5ml zawiera: witamina C (z aceroli)20mg (25%) *, ziołowy wyciąg wodny kłącze kurkumy 705mg, ziołowy wyciąg wodny korzeń
goryczki 705mg, ziołowy wyciąg wodny kłącze imbiru 705mg, ziołowy wyciąg wodny ziele krwawnika 705mg, ziołowy wyciąg wodny liść
mniszka lekarskiego 705mg, ziołowy wyciąg wodny liść mięty pieprzowej 475mg, ziołowy wyciąg wodny liść brzozy 209mg, ziołowy
wyciąg wodny liść pokrzywy 209mg, ziołowy wyciąg wodny owoc ostropestu 209mg, ziołowy wyciąg wodny liść rozmarynu 209mg,
ekstrakt wodny z zielonej herbaty 136mg, ekstrakt wodny z liści karczocha 100mg.
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Aby zapobiec zepsuciu, otwartą butelkę należy zamknąć natychmiast po użyciu i umieścić w lodówce.
Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygodni.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Dystrybutor:
Zioło-Piast,
Hurtowania Farmaceutyczna Marian Zaremba,
ul. Północna 8B,
05-820 Piastów.
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