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Iskial, olej z wątroby rekina + witamina D3, 120 kapsułek
 

Cena: 36,23 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Opis produktu
 

Iskial jest suplementem diety zawierającym kompleksową formułę, która łączy w sobie olej z wątroby rekina oraz witaminę D. Zawarty w
produkcie Iskial olej z wątroby rekina jest bogatym, naturalnym źródłem cenionych, biologicznie aktywnych substancji - alkilogliceroli i
skwalenu, który ma właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe oraz działa antyoksydacyjne. W prawidłowym
działaniu układu odpornościowego pomaga witamina D, która zadba również o prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz utrzymanie
zdrowych kości i zębów, również w rozwoju dzieci.

Suplement diety Iskial zalecany jest w przypadku kiedy organizm jest narażony na różnego rodzaju czynniki wpływające na obniżenie
odporności, w czasie przesilenia i osłabienia organizmu i w przypadku wzmożonej aktywności fizycznej. Preparat Iskial z olejem z
wątroby rekina i witaminą D mogą przyjmować dzieci powyżej 3 roku życia w celu wspomagania prawidłowego wzrostu i rozwoju kości
oraz osoby z nietolerancją laktozy i glutenu. Suplement diety ma formę łatwych do połknięcia kapsułek, które można również wycisnąć i
podawać z pokarmem.

 

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie
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Dorośli: 2-4 kapsułki dziennie.
Dzieci powyżej 3. roku życia: 2 kapsułki dziennie.
Stosować przed posiłkiem.
Dzieciom lub osobom dorosłym, które mają trudności z połykaniem, zawartość kapsułek można wyciskać i podawać z
pokarmem.

Składniki

Olej z wątroby rekina (w tym: alkiloglicerole i skwalen); żelatyna, substancja glazurująca: glicerol, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu; bezzapachowy ekstrakt z czosnku, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza (tlenek żelaza), witamina D (cholekalcyferol). 

2 kapsułki zawierają: 

olej z wątroby rekina 500 mg (w tym: alkiloglicerole 110 mg, skwalen 8,6 mg), witamina D (cholekalcyferol) 12,5 µg (500 j.m)
(250%)*.

 4 kapsułki zawierają: 

olej z wątroby rekina 1000 mg (w tym: alkiloglicerole 220 mg, skwalen 17,2 mg), witamina D (cholekalcyferol) 25 µg (1000 j.m)
(500%)*.

 *RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

 

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym
miejscu.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Preparat może zawierać śladowe ilości ryb, soi i ich produktów pochodnych. 
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