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Iskial Junior 3+, smak cytrynowy, płyn, 100 ml
 

Cena: 27,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać płyn

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 3 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Iskial Junior 3+, suplement diety w postaci płynu o smaku cytrynowym. Składniki produktu wspierają odporność i prawidłowe
funkcjonowanie mózgu i wzroku. Suplement diety nie zawiera sztucznych barwników, substancji konserwujących. Jest bez cukru.
Witamina D3 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz do utrzymania zdrowych kości, DHA (kwas
dokozaheksaenowy) przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu i prawidłowego widzenia. Korzystne działanie występuje w
przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

Zastosowanie
Wsparcie odporności i prawidłowego funkcjonowania wzroku i mózgu u dzieci od 3. roku życia i osób dorosłych.

Zalecane spożycie

Dzieci powyżej 3. roku życia 2,5 ml dziennie,
Dzieci powyżej 7. roku życia 4 ml dziennie,
Dzieci powyżej 12. roku życia 5 ml dziennie,
Dorośli 10 ml dziennie.

Do odmierzenia płynu można użyć załączonej miarki.

Skład
Olej z wątroby dorsza, olej z wątroby rekina, aromat cytrynowy, witamina D (cholekalcferol).

Porcja dzienna 2,5 ml /Olej z wątroby dorsza (w tym DHA) 1,9 mg (168,0 mg) / Olej z wątroby rekina 0,34 g / Witamina D 12,5 μg
(250%*) 500 j.m.
Porcja dzienna 4 ml / Olej z wątroby dorsza (w tym DHA) 3,05 mg (268,8 mg) / Olej z wątroby rekina 0,54 g / Witamina D 20 μg
(400%*) 800 j.m.
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Porcja dzienna 5 ml / Olej z wątroby dorsza (w tym DHA) 3,81 mg (336,0 mg) / Olej z wątroby rekina 0,67 g / Witamina D 25 μg
(500%*) 1000 j.m.
Porcja dzienna 10 ml / Olej z wątroby dorsza (w tym DHA) 7,62 mg (672,0 mg) / Olej z wątroby rekina 1,34 g / Witamina D 50 μg
(1000%*) 2000 j.m.

*-% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych, w suchym miejscu, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Spożyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą
ilość składników odżywczych.
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