Floradix na Wątrobę
Suplement diety






Płynna ziołowa formuła
Karczoch dla prawidłowego funkcjonowania wątroby
Mniszek lekarski dla dobrego trawienia
Zawiera także imbir i kurkumę
Produkt bezglutenowy

Składniki:
Ziołowy wyciąg wodny (75 %):
 liść karczocha (Cynara scolymus),
 liść mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale),
 korzeń goryczki (Gentiana lutea),
 kłącze kurkumy (Curcuma longa),
 ziele krwawnika (Achillea millefolium),
 kłącze imbiru (Zingiber officinale),
 kwiat rumianku (Matricaria recutita),
 owoc kopru włoskiego (Foeniculum vulgare),
 skórka gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium),
 drapacz lekarski (Cnicus benedictus),
 owoc kardamonu malabarskiego (Elettaria cardamomum),
 liść bobrka trójlistkowego (Menyanthes trifoliata).
Pozostałe składniki: Syrop fruktozowy.
Floradix na Wątrobę to płynna formuła zawierająca w swoim składzie wiele ważnych składników
ziołowych: karczoch, mniszek lekarski, kurkumę i inne gorzkie zioła, takie jak goryczka i imbir.
Jednym z najważniejszych składników produktu jest karczoch. Jest on rośliną pochodzącą z regionu
śródziemnomorskiego i znany jest głównie ze swoich kwiatów, które spożywane są jako wykwintne
warzywo.
Zalety gorzkich substancji zawartych w liściach karczocha zostały uznane i docenione już w XVI wieku.
Liście karczocha stanowiły dawniej środek wspomagający trawienie i działanie wątroby.
Karczoch i mniszek lekarski wspierają trawienie. Karczoch pozytywnie wpływa na wątrobę,
wspomaga prawidłowy przepływ soków trawiennych oraz pracę jelit.
Karczoch przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu i lipidów we krwi.
Mniszek lekarski przyczynia się do zwiększenia apetytu i dobrego trawienia.
Zioła zawarte w suplemencie Floradix na Wątrobę pomagają utrzymać zdrową wątrobę (karczoch).
Floradix na Wątrobę jest suplementem diety skierowanym do osób, które odczuwają dyskomfort
trawienny i chcą wspomóc pracę swojej wątroby.
Floradix na Wątrobę jest odpowiedni dla wegetarian i wegan.
Zalecana do spożycia porcja dzienna:
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 20 ml raz dziennie przed lub po posiłku.
Najlepiej używać dołączonego dozownika.

Ważne
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, karmiących i dzieci poniżej 12 roku życia.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji dziennej.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia.
Nie pić bezpośrednio z butelki.
Produkt nie zawiera alkoholu, substancji dodatkowych w tym konserwujących.

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 (5 – 25 °C).
Zawartość składników charakteryzujących produkt:
Nazwa składnika
Ziołowy wyciąg wodny:
liść karczocha
liść mniszka lekarskiego
korzeń goryczki
kłącze kurkumy
ziele krwawnika
kłącze imbiru
kwiat rumianku
owoc kopru włoskiego
skórka gorzkiej pomarańczy
drapacz lekarski
owoc kardamonu
malabarskiego
liść bobrka trójlistkowego
Ziołowy wyciąg wodny:
liść karczocha
liść mniszka lekarskiego
kłącze kurkumy
kłącze imbiru

Zawartość w zalecanej porcji dziennej
w 20 ml

B < 0,5 g T < 0,5 g W 3,8 g w dziennej porcji 20 ml

16 g

6,5 g
2,1 g
1,2 g
0,8 g

