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Iskial Max, olej z wątroby rekina + D3, 120 kaps.
 

Cena: 39,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Iskial Max, olej z wątroby rekina+witamina D3, powyżej 6 lat, 120 kapsułek

Iskal Forte to kompleksowa formuła, która łączy w sobie maksymalną zawartość oleju z wątroby rekina oraz witaminy D3. Olej z wątroby
rekina jest najbogatszym, naturalnym źródłem cenionych biologicznie aktywnych substancji - alkilogliceroli i skwalenu. Preparat ze
względu na zawartość witaminy D3 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli: 2 kapsułki dziennie, przed posiłkami. Dzieci powyżej 6 lat: 1 kapsułka dziennie przed posiłkiem. Osobom
mającym trudności z połykaniem zawartość kapsułki można wycisnąć i podawać z pokarmem.

Składniki: olej z wątroby rekina (w tym: alkiloglicerole i skwalen), żelatyna, substancja glazurująca: glicerol, witamina D (cholekalcyferol).

1 kapsułka zawiera: olej z wątroby rekina 500mg (w tym: alkiloglicerole 110mg oraz skwalen 8,6mg), witamina D (cholekalcyferol) 25mcg
(1000j.m.). (500%)*

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb zycia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.
Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.
Preparat mozna stosować u dzieci powyżej 6 roku życia.
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Producent:
Naturell AB Szwecja

Dystrybutor:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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