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Iskial Max, + Czosnek Olej z wątroby rekina, 120 kapsułek
 

Cena: 46,82 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać kapsułki

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

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).
Informacje o alergenach: zawiera surowce pochodzące z ryb; może zawierać śladowe ilości skorupiaków, soi oraz ich produktów
pochodnych.

Zawartość składników w jednej kapsułce/dwóch kapsułkach: olej z wątroby rekina – 500mg/1000mg, w tym: alkiloglicerole –
110mg/220mg, skwalen – 8,6mg/17,2mg; witamina D (cholekalcyferol) – 25mcg (1000j.m.; 500% ZDS)/50mcg (2000j.m.; 1000% ZDS),
bezzapachowy ekstrakt z czosnku – 4mg (co odpowiada 800mg czosnku)/8mg (co odpowiada 1600mg czosnku).
ZDS – zalecane dzienne spożycie.

Działanie:
Preparat polecany w stanach obniżonej odporności, osłabienia organizmu, a także w okresach przesilenia. Suplement diety Iskial Max +
Czosnek oprócz wsparcia dla układu odpornościowego oraz układu oddechowego może być podawany dzieciom jako środek
wspomagający właściwy wzrost i rozwój kości. Potrójna formuła będąca połączeniem ekstraktu z czosnku, źródła alkilogliceroli i
skwalenu, czyli oleju z wątroby rekina oraz witaminy D zapewnia jeszcze lepsze działanie. Wśród licznych zalet stosowania witaminy D3
należy przede wszystkim wymienić jej właściwości wspomagające pracę układu immunologicznego. Ponadto jest ona istotnym
elementem potrzebnym do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, bierze udział w procesie podziału komórek i wspiera pracę
mięśni. Ekstrakt z czosnku działa antyoksydacyjnie, wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu, jak również
wspomaga układ oddechowy. Zawarte w oleju z wątroby rekina alkiloglicerole to eterowe lipidy cechujące się dużą aktywnością
biochemiczną. Oprócz nich dostarcza on równie cennego skwalenu, czyli wielonienasyconego węglowodoru alifatycznego.

Zastosowanie:
Suplement diety Iskial Max + Czosnek przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w składniki wspomagające
właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego. Przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia.
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Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed działaniem światła i wilgoci.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja dla dorosłych: dwie kapsułki. Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 6. roku życia: jedna kapsułka.
Przyjmować przed zjedzeniem posiłku. Przy problemach z przełykaniem zaleca się wycisnąć zawartość kapsułki i zażywać z pokarmem.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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