
Floradix Ochrona jelit 
 
Suplement diety 

 Ziołowa płynna formuła 

 Zawiera magnez, ekstrakt jabłkowo-śliwkowy i koncentraty soków owocowych 

 Kurkuma wspomaga trawienie 
 
Składniki: 

Ziołowe wyciągi wodne (napary 42%) z: 

 kurkumy (Curcuma longa), 

 liści mięty pieprzowej (Mentha piperita), 

 liści karczocha (Cynara scolymus), 

 liści rozmarynu (Rosmarinus officinalis), 

 imbiru (Zingiber officinale), 
 
oraz: 

 ekstrakt jabłkowo-śliwkowy (20%),  

 przecier śliwkowy (10%). 
 
Pozostałe składniki: glukonian magnezu, koncentrat soku ananasowego, syrop z agawy, sole 
magnezowe kwasu cytrynowego, suchy ekstrakt z kurkumy (0,3%), substancje zagęszczające: guma 
guar, guma ksantanowa i guma arabska; aromat naturalny. 
 

jest ziołowo - owocowym tonikiem zawierającym naturalne wyciągi  Floradix Ochrona jelit 
i ekstrakty roślinne w tym ekstrakt z karczocha i mięty, które wspomagają codzienną pracę naszych 
jelit. Ważnym składnikiem produktu jest również magnez. 
 
Prawidłowe funkcjonowanie jelit ma kluczowe znaczenie dla dobrej kondycji całego organizmu. 
Zawarte w wyciągach ziołowych składniki posiadają właściwości żółciopędne i żółciotwórcze. 
Wspomagają wydzielanie soków trawiennych przez co wpływają na prawidłowy przebieg procesów 
metabolicznych w organizmie. 
Kompozycja ziół jest tak dobrana, że wpływają one na prawidłowe działanie układu pokarmowego, 
pobudzają perystaltykę jelit, zmniejszają obciążenie wątroby po zjedzeniu ciężkostrawnych 
pokarmów. 
 
• Rozmaryn, kurkuma i karczoch ułatwiają wydzielanie i przepływ żółci 
• Mięta i kurkuma wspomagają apetyt 
• Imbir wspomaga układ trawienny w ciąży 
• Karczoch i imbir pobudzają wydzielanie soków trawiennych 
• Karczoch i mięta wspomagają jelita 
• Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej 
 
Produkt wskazany dla osób chcących zadbać o  trawienie i prawidłowe wypróżnianie.  
 
Floradix Ochrona jelit nie jest środkiem przeczyszczającym. 
Dzięki składnikom stosowany długookresowo pomaga utrzymać zdrowe jelita oraz prawidłową pracę 
układu trawiennego. 
Nie zawiera substancji konserwujących, barwników, alkoholu, drożdży, laktozy i glutenu. 
Może być stosowany przez wegetarian. 
 



Zalecana do spożycia porcja dzienna:  

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 20 ml raz dziennie, najlepiej przed posiłkiem. 
Najlepiej używać dozownika i zmieszać z niewielką ilością letniej wody lub soku owocowego. 
 
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 

Wartości odżywcze w 100 ml w 20 ml 

Wartość energetyczna  495 kJ / 117kcal 99 kJ / 23kcal 

Tłuszcz < 0,5 g < 0,5 g 

- w tym kwasy  tłuszczowe  nasycone   < 0,1 g < 0,1 g 

Węglowodany 28 g 5,6 g 

- w tym cukry 17 g 3,4 g 

Białko < 0,5 g < 0,5 g 

Sól 0,11 g 0,02 g 

Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. 

 


