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Iskial Junior w płynie 100 ml
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Iskial Junior w płynie, płyn, 100 ml

Wskazania:
ISKIAL JUNIOR w płynie polecany do stosowania w celu wspomagania odporności jak i prawidłowego funkcjonowania mózgu i wzroku.
Preparat o smaku cytrynowym aby jeszcze bardziej ułatwić podawanie dzieciom.

Właściwości:
ISKIAL JUNIOR w płynie to kompleksowa formuła, która łączy w sobie olej z wątroby rekina z wysoką zawartością witaminy D3
wspomagający prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz DHA (kwas Omega-3) wspierający prawidłowe
funkcjonowanie mózgu i wzroku. ISKIAL JUNIOR w płynie to wygodny format produktu dla dzieci o smaku cytrynowym. Nie zawiera
sztucznych barwników, substancji konserwujących i cukru.

Olej z wątroby rekina jest najbogatszym, naturalnym źródłem cenionych, biologicznie aktywnych substancji – alkilogliceroli i skwalenu.
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.
Składniki:
INCI: olej z wątroby dorsza, olej z wątroby rekina, aromat cytrynowy, witamina D (cholekalcyferol).

Stosowanie:
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.

Ważne informacje:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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Opakowanie:
100 ml

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.

Producent:
USP Zdrowie
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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