
 
E-PANACEUM

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

 

 

FLORADIX KINDERVITAL dzieci tonik 250ml
 

Cena: 35,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml (but.szkl.)

Postać płyn doustny

Producent ZIOŁO-PIAST HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA MARIAN ZAREMBA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

FLORADIX KINDERVITAL

suplement diety

250 ml

Floradix Kindervital, Owocowa formuła jest pysznym suplementem diety dla dzieci, który dostarcza niezbędny wapń i dziewięć witamin.
Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Wapń jest
potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów. Floradix Kindervital jest również doskonałym źródłem witaminy D (zwłaszcza przy
ograniczonym dostępie do słońca), która pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu. Floradix Kindervital
zawiera witaminy A, B1, B2, niacynę, B6, B12, C, D i E. Witaminy są niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmu dziecka. Witamina D
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witaminy z grupy B pomagają w
prawidłowym funkcjnowaniu układu nerwowego i przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina
E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Ponadto witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wapń i witamina D są potrzebne do utrzymania
zdrowych kości i zębów.

Zastosowanie: suplementacja składników zawartych w produkcie. Zalecane spożycie: dzieci od 3-ego roku życia: 10ml dwa razy dziennie
najlepiej przed posiłkiem.

Składniki: kompozycja koncentratów soków owocowych 51%: czerwone winogrona, woda, wyciąg z miąższu owoców chleba
świętojańskiego, jabłko, morela, ananas, marakuja, cytryna; wyciąg wodny 39%: marchew, anyżek, kolendra, liść pokrzywy, rukiew wodna,
szpinak, kwiat rumianku; mleczan wapnia; glukonian wapnia; aromat naturalny; zagęstnik guma guar i guma ksantanowa; witamina C;
niacyna; witamina E; witamina B2; witamina B6; witamina B1; witamina A; witamina D; witamina B12; 20ml zawiera: witamina A 540cmg
(68%)*; witamina D 3,6cmg (72%)*; witamina E 6,72mg (56%)*; witamina C 48mg (60%)*; witamina B1 0,84 (76%)*mg; witamina B2 1,32
(94%)*mg; niacyna 10,8mg (68%)*; witamina B6 1,2mg (86%)*; witamina B12 0,8cmg (32%)*; wapn 240mg (30*)*; *RWS - Referencyjna
Wartość Spożycia
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Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Ważne wskazówki:Nie pić bezpośrednio z butelki.Produkt nie
zawiera alkoholu, substancji dodatkowych w tym konserwujących.Po otwarciu przechowywać w lodówce, i zużyć w przeciągu 4
tygodni.Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci w temperaturze pokojowej.Nie należy przekraczać zalecanej porcji
dziennej.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz
zdrowy styl życia.Nie zawiera alkoholu, substancji dodatkowych i konserwujących. Dodatkowo nie zawiera glutenu, nabiału, laktozy i
orzechów.Produkt odpowiedni dla wegetarian.

Producent: SALUS HAUS83052 Bruckmuhl, Niemcy

Dystrybutor:Zioło PiastHurtownia Farmaceutyczna Marian Zarembaul. Północna 8B05-820 Piastów

Z uwagi na fakt, iż firmy przewozowe traktują przesyłki niedelikatnie, floradix jest wewnątrz opakowania tekturowego owijany folią
bąbelkową dodatkowo. Zabezpieczanie samego kartonu bywało niewystarczające i na sortowniach paczek przesyłki ulegały zniszczeniu
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