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Serija:
Uporabno 
najmanj do 
konca:

Floravital®

Prehransko dopolnilo

Neto količina: 250 ml �

Floradix

Floravital®

tekoče železo z vitamini
sadno-zeliščni tonik

Železo, vitamini B2, B6, 
B12 in C prispevajo k 
zmanjševanju 
utrujenosti in
izčrpanosti

Prehransko dopolnilo

250 ml

brez konzervansov
brez barvil

brez laktoze
brez glutena

brez kvasa

Floravital vsebuje organsko železo (II) v obliki železovega glukonata in
vitamine B1, B2, B6, B12 in C. Vitamini B2, B6, B12 in C prispevajo k
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter sproščanju energije pri 
presnovi. Železo ima poleg omenjenih dobrobiti vlogo tudi pri nastajanju
rdečih krvničk in hemoglobina. Vitamina B6 in B12 imata vlogo pri
nastajanju rdečih krvničk, vitamin B2 pa pri ohranjanju normalnih rdečih
krvničk. Poleg tega vitamin C tudi povečuje 
absorpcijo železa.
Tonik Floravital vsebuje železo v obliki fero glukonata, ki ga telo zlahka
vsrka.
Floravital je preprost za uporabo in pomaga ohraniti ravnotežje železa
ter vitaminov B1, B2, B6, B12 in C.
Vsa hranila v toniku so raztopljena, zato se v prebavnem traktu v 
primerjavi s tabletami hitreje absorbirajo.
Floravital je zaradi izbranih zelišč in številnih sadnih koncentratov 
prijetnega okusa.
Floravital ne vsebuje alkohola, konzervansov, barvil in umetnih sladil.
Je brez laktoze, glutena in kvasa. Primeren je za vegetarijance in 
vegane.
Floravital je še posebno koristen za ženske, zlasti v času nosečnosti 
in dojenja, za otroke, mladostnike, starejše in tiste, ki okrevajo po
bolezni, ter za vegetarijance, vegane in aktivne športnike.

Izdelek vsebuje:

Uporaba in odmerjanje:
Stekleničko pred uporabo
dobro pretresite.

Za odmerjanje 
uporabljajte merilni 
pokrovček.

Odrasli in otroci, starejši
od 12 let:
10 ml dvakrat na dan pred
jutranjim in večernim
obrokom.

Otroci 6–11 let:
10 ml na dan.

Otroci 3–5 let:
5 ml na dan.

Priporočenega dnevnega
odmerka se ne sme 
prekoračiti.

Prehransko dopolnilo ni
nadomestilo za 
uravnoteženo in
raznovrstno prehrano.
Za zdravje sta izjemno
pomembna raznolika in
uravnotežena prehrana ter
zdrav način življenja.

Opozorila:
Ne pijte neposredno iz
stekleničke.
Ker naši izdelki ne 
vsebujejo niti alkohola
niti konzervansov, 
morate stekleničko po
uporabi takoj zapreti in
hraniti v hladilniku. 
Stekleničko po odprtju
hranite v hladilniku in
vsebino porabite v štirih
tednih.
Shranjevati nedosegljivo
otrokom.
Neodprto stekleničko
shranjujte v suhem in
hladnem prostoru 
(5–25 °C).
Rok uporabe je odtisnjen
na vrhu embalaže.

Sestavine:
Vodni izvlečki (70 %) iz:

cvetov hibiskusa 
(Hibiscus sabdariffa),

cvetov kamilice 
(Matricaria recutita),

plodov komarčka 
(Foeniculum vulgare),

listov špinače 
(Spinacia oleracea).

Mešanica koncentratov
sadnih sokov (27 %) iz:

rdečega grozdja,
hruške,
soka črnega ribeza,
češenj,
robidnice,
korenja.

Železov glukonat,
vodni izvleček šipka 

(Rosa canina) s 4 % 
vitamina C,

vitamin C 
(L-askorbinska kislina),

riboflavin 
(natrijev riboflavin 5’-fosfat),

vitamin B6
(piridoksinijev hidroklorid),

tiamin
(tiaminijev hidroklorid),

vitamin B12
(cianokobalamin).

za 20 ml *PDV  (za 20 ml)
vitamin C 16 mg 20 
vitamin B1 (tiamin) 1,72 mg 156 
vitamin B2 (riboflavin) 1,72 mg 123 
vitamin B6 1,72 mg 123 
vitamin B12 1,72 µg 69 
železo 18 mg 129 

*PDV: v odstotkih priporočenega dnevnega vnosa za odrasle

za 100 ml za 20 ml
energijska vrednost 296 kJ / 70 kcal 59 kJ / 14 kcal
maščobe < 0,5 g < 0,5 g

od tega nasičene maščobe < 0,1 g < 0,1 g
ogljikovi hidrati 17 g 3,4 g

od tega sladkorji 15 g 3,0 g
beljakovine < 0,5 g < 0,5 g
sol 0,05 g 0,01 g

Vsebnost soli je izključno posledica naravno prisotnega natrija.
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Proizvajalec:
SALUS Haus
83052 Bruckmühl  

Nemčija
www.salus-haus.com

Zastopa in prodaja: 
Dr. Gorkič d.o.o. 

Obrtniška 11, 1370 Logatec
Slovenija

www.floradix.si

vegansko
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