
 
E-PANACEUM

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

 

 

FLORADIX Ochrona Jelit tonik 250ml
 

Cena: 48,51 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, Ochrona Jelit, tonik, 250ml

Floradix Ochrona Jelit jest ziołowo – owocowym tonikiem zawierającym naturalne wyciągi i ekstrakty roślinne oraz magnez, który
pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12. lat: 20ml dziennie, najlepiej przed posiłkiem (ochrona jelit).

Składniki: ziołowe wyciągi wodne (42%): kłącze kurkumy (Curcuma longa), liść mięty pieprzowej (Mentha piperita), liść karczocha
(Cynara scolymus), liść rozmarynu (Rosmarinus officinalis), kłącze imbiru (Zingiber officinale), ekstrakt jabłkowo–śliwkowy (20%),
przecie śliwkowy (10%), glukonian magnezu, koncentrat soku z ananasa, syrop z agawy, sole magnezowe kwasu cytrynowego, suchy
ekstrakt z kurkumy (0,3%), substancja zagęszczająca: guma guar, guma ksantanowa i guma arabska, aromat naturalny.

20ml płynu zawiera: ziołowy wyciąg wodny (z kurkumy, liści mięty pieprzowej, liści karczocha, liści rozmarynu, imbiru) 9,4g, ekstrakt
jabłkowo–śliwkowy 4,5g, suchy ekstrakt z kurkumy 76mg, magnez 125mg (33%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze 15-25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla
małych dzieci.
Nie zawiera alkoholu, substancji konserwujących, barwników, laktozy, glutenu i drożdży.
Wstrząsnąć przed użyciem. Najlepiej używać dozownika i zmieszać z niewielką ilością letniej wody lub soku owocowego.
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Nie pić bezpośrednio z butelki.
Aby zapobiec zepsuciu, otwartą butelkę należy zamknąć natychmiast po użyciu i umieścić w lodówce.
Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygodni.
Może być stosowany przez wegetarian.
Produkt nie jest środkiem przeczyszczającym.

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