Floradix Wapń i Magnez
Suplement diety




Formuła płynnego wapnia, magnezu, cynku i witaminy D
Zawiera ekstrakty ziołowe i koncentraty soków owocowych
Wapń, magnez i witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów

Składniki:
Wyciągi wodne (50%) z:
 kwiatu hibiskusa (Hibiscus sabdariffa),
 kwiatu rumianku (Matricaria recutita),
 owocu kopru włoskiego (Foeniculum vulgare),
 szpinaku (Spinacia oleracea).
Syrop fruktozowy.
Kompozycja koncentratów soków owocowych (12%) z:
 pomarańczy,
 mango,
 winogron,
 wyciągu z miąższu owoców chleba świętojańskiego,
 jabłek,
 cytryn.
Pozostałe składniki: woda, glukonian magnezu, glukonian wapnia, sole magnezowe kwasu
cytrynowego, mleczan wapnia, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, cytrynian
cynku, aromat naturalny, witamina D (cholekalcyferol).
Floradix Wapń i Magnez jest produktem w postaci smacznego toniku, który zawiera składniki
wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Zawarty w produkcie cynk wykazuje właściwości antyoksydacyjne, a rumianek i koper wpływają na
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Wapń jest ważnym składnikiem mineralnym organizmu, który bierze udział w wielu mechanizmach
regulacyjnych i jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów.
Witamina D wspomaga wchłanianie i wykorzystywanie wapnia oraz fosforu z przewodu
pokarmowego.
Wapń i witamina D są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
Magnez jest składnikiem potrzebnym do budowy kości i zębów, pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego.
Cynk jest ważnym składnikiem dla prawidłowego wzrostu i rozwoju komórek oraz wspomaga
prawidłowe działanie układu odpornościowego.
Występowanie tych trzech pierwiastków łącznie (wapń, magnez, cynk) jest bardzo istotne, gdyż w
procesie formowania kości wapń nie może być prawidłowo przyswajany bez udziału magnezu i cynku.
Produkt przeznaczony jest dla osób w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń, magnez,
cynk i witaminę D jako uzupełnienie diety, a w szczególności:
• dla dzieci i młodzieży w fazach intensywnego wzrostu,

• w okresie intensywnej pracy umysłowej i nauki (ze względu na zawartość magnezu),
• dla osób aktywnych fizycznie,
• w stanach podwyższonego stresu,
• dla kobiet w okresie menopauzy,
• dla osób starszych,
• w okresie jesienno-zimowym,
• dla kobiet w ciąży i okresie laktacji, które przed spożyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
Zalecana do spożycia porcja dzienna:
Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 20 ml dwa razy dziennie najlepiej przed porannym
i wieczornym posiłkiem.
Dzieci między 6.–12. rokiem życia: 15 ml dwa raz dziennie.
Dzieci między 3.–5.rokiem życia: 12,5 ml dwa razy dziennie.
Ważne
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia.
Produkt nie zawiera alkoholu, substancji dodatkowych w tym konserwujących.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest
zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia.
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.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać nieotwartą butelkę w chłodnym i suchym miejscu (15–25°C).

Informacja o wartości odżywczej
Nazwa składnika

Zawartość w zalecanej porcji dziennej
w 25 ml

w 30 ml

w 40 ml

158 kJ / 37 kcal

190 kJ / 45 kcal

253 kJ / 60 kcal

< 0,5 g
< 0,1 g

< 0,5 g
< 0,1 g

< 0,5 g
< 0,1 g

9,3 g
6g

11,1 g
7,2 g

14,8 g
9,6 g

Białko

< 0,5 g

< 0,5 g

< 0,5 g

Sól

0,01 g

0,01 g

0,02 g

Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
- w tym cukry

Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.

