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Iskial Max + Czosnek, 120 kapsułek
 

Cena: 41,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kapsułek

Postać kapsułki

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Iskial Max + Czosnek, suplement diety w postaci kapsułek. Preparat wsparcie odporności dla dzieci od 6. roku życia i dorosłych.
Witamina D3 wpływa na układ odpornościowy organizmu. Bezzapachowego ekstraktu z czosnku wspiera układ oddechowy, ma
działanie antyoksydacyjne i wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Olej z wątroby rekina, którego składnikami
aktywnymi są alkiloglicerole i skwalen.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w Iskial Max+ Czosnek.

Zalecane spożycie

Dorośli 2 kapsułki dziennie przed posiłkami.
Dzieci powyżej 6. roku życia 1 kapsułka dziennie przed posiłkami.
Osobom mającym trudności z połykaniem zawartość kapsułki można wycisnąć i podawać z posiłkiem.

Skład
Olej z wątroby rekina (w tym: alkiloglicerole i skwalen), żelatyna, substancja glazurująca: glicerol, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, bezzapachowy ekstrakt z czosnku, witamina D (cholekalcyferol).

Wartości odżywcze 1 kapsułka zawiera / 2 kapsułki zawierają:
Olej z wątroby rekina, w tym: 500 mg / 1000 mg

alkiloglicerole 110 mg / 220 mg
skwalen 8,6 mg / 17,2 mg

Bezzapachowy ekstrakt z czosnku 4 mg (co odpowiada 800 mg czosnku) / 8 mg (co odpowiada 1600 mg czosnku)
Witamina D (cholekalcyferol) 25 µg (1000 j.m. - 500%RWS) / 50 µg (2000 j.m.- 1000%RWS)
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%RWS- procent referencyjnych wartości spożycia.

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Dodatkowe informacje

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