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Iskial w płynie, płyn, 100ml
 

Cena: 28,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać Pzn

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Olej z wątroby rekina; naturalny aromat cytrynowy; witamina D (cholekalcyferol).

Zawartość składników w poszczególnych zalecanych dziennych porcjach: 1ml: olej z wątroby rekina – 0,9g, witamina D – 400j.m.
(10mcg; 200% RWS); 1,25ml: olej z wątroby rekina – 1,1g, witamina D – 500j.m. (12,5mcg; 250% RWS); 2ml: olej z wątroby rekina – 1,8g,
witamina D – 800j.m. (20mcg; 400% RWS); 2,5ml: olej z wątroby rekina – 2,2g, witamina D – 1000j.m. (25mcg; 500% RWS); 5ml: olej z
wątroby rekina – 4,4g, witamina D – 2000j.m. (50mcg; 1000% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie
Dużą zaletą suplementu diety Iskial w płynie jest jego skoncentrowana formuła, co jest udogodnieniem w kwestii jego stosowania.
Zawarty w preparacie olej z rekina jest źródłem alkilogliceroli, czyli biologicznie aktywnych substancji (eterowe lipidy). Ponadto skład
suplementu diety uzupełnia witamina D3, która wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego, a także wspomaga właściwy wzrost
i rozwój kości u dzieci. Uczestniczy ona ponadto w procesie podziału komórek oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
Suplementacja witaminy D3 jest szczególnie polecana w okresach osłabienia organizmu oraz w okresach przesilenia.

Zastosowanie:
Suplement diety Iskial w płynie przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w substancje, które wspierają
prawidłową pracę układu odpornościowego. Preparat odpowiedni dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3. roku życia.

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. Po otwarciu należy przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 40 dni. Nie zawiera
sztucznych barwników, konserwantów i cukru.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 3. do 7. roku życia (około 18kg masy ciała): 1ml. Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej
7. do 10. roku życia (około 24kg masy ciała): 1,25ml. Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 10. do 12. roku życia (około 36kg masy
ciała): 2ml. Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 12. roku życia (powyżej 45kg masy ciała): 2,5ml. Zalecana dzienna porcja dla
dorosłych (powyżej 60kg masy ciała): 5ml. Przyjmować raz dziennie. Preparat należy odmierzać przy użyciu załączonej miarki. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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