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FLORADIX ŻELAZO I WITAMINY 500ml
Cena: 49,99 PLN
Opis słownikowy
Producent

SALUS-HAUS

Zastosowanie

Anemia, Witaminy, Żelazo

Opis produktu
Zmęczona?
Dodaj sobie energii!
Floradix przywraca chęć do życia!
Zawiera najlepiej przyswajalne żelazo w płynnej formie glukoniany żelazowego
Zawarte w nim wyciągi roślinne wspomagają trawienie
Nie powoduje zaparć
Jest szczególnie korzystny w czasie ciąży i karmienia piersią
Nie zawiera alkoholu, syntetycznych barwników i konserwantów chemicznych
Odpowiedni dla wegetarian
DLACZEGO FLORADIX JEST TAK WYJĄTKOWY?
Zawiera glukonian żelazawy w formie płynnej, czyli tej, która jest najlepiej przyswajana przez organizm.
Zawarte w nim wyciągi roślinne wspomagają trawienie i razem z witaminą C wspomagają wchłanianie wszystkich cennych składników
odżywczych.
Nie zawiera alkoholu, substancji pochodzenia zwierzęcego, składników syntetycznych, środków konserwujących i barwników.
Nie powoduje zaparć.
Jest szczególnie polecany kobietom w ciąży i matkom karmiącym oraz wegetarianom.
W SKŁAD FLORADIXU WCHODZĄ:
Żelazo
Wspomagając system odpornościowy organizmu, żelazo umożliwia transport tlenu za pośrednictwem czerwonych krwinek z płuc do
wszystkich komórek ciała. Tlen pomaga komórkom produkować energię z pożywienia. Żelazo jest niezbędne do regeneracji czerwonych
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krwinek, które nie mają zdolności reprodukcyjnej. Zapewnia też prawidłowe funkcjonowanie serca, wątroby, układu pokarmowego i
mięśni szkieletowych.
Całe żelazo obecne w naszym organizmie, pochodzi z pożywienia: mięsa, ryb, owoców, orzechów, warzyw. Ale nie każde żelazo, które
dostarczamy sobie z pożywieniem, jest przyswajane przez organizm. Wielu ekspertów zgadza się co do tego, że większości z nas
brakuje żelaza. Właśnie dlatego warto zażywać Floradix.
Przyswajalność żelaza można poprawić, jedząc więcej owoców i warzyw bogatych w witaminę C. Niestety, inne produkty spożywcze, np.
otręby, mleko, czarna herbata i kawa, zaburzają wchłanianie żelaza. Nie sprzyja mu również zbyt duża ilość witaminy E w diecie.
Wyciągi z roślin
Starannie wyselekcjonowane ekstrakty z roślin takich jak koper włoski i kłącze perzu pomagają utrzymać prawidłową pracę układu
trawiennego, co jest bardzo istotne w procesie przyswajania żelaza z pożywienia. Razem ze skoncentrowanymi sokami z owoców
ekstrakty te zapobiegają problemom trawiennym, które często pojawiają się przy przyjmowaniu innych preparatów z żelazem.
Witamina B1
Wspomaga proces generowania energii z pożywienia, zapewnia dobre działanie układów: nerwowego i trawiennego.
Witamina B2
Przyspiesza uwalnianie energii z pożywienia, pomaga w produkcji i regeneracji tkanek. Ważna dla zdrowych oczu, włosów, paznokci.
Witamina B6
Zapewnia zdrowie skóry, nerwów i mięśni. Towarzyszy produkcji przeciwciał i hormonów w organizmie.
Witamina B12
Potrzebna do tworzenia czerwonych krwinek i zachowania zdrowego układu nerwowego.
Witamina C
Antyoksydant, który wspomaga wchłanianie żelaza i wspiera mechanizmy obronne organizmu. Utrzymuje w zdrowiu zęby, dziąsła, skórę
i naczynia krwionośne.
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