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Iskial Max + Czosnek Olej z wątroby rekina
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Iskial MAX + Czosnek, kapsułki, 120 szt.

Opis
ISKIAL MAX + CZOSNEK- suplement diety, który łączy w sobie maksymalną zawartość oleju z wątroby rekina, witaminy D3 oraz
skoncentrowany czosnek.

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

Składniki 1 kapsułka % RWS* 2 kapsułki % RWS*
Olej z wątroby rekina, w tym:

alkiloglicerole

skwalen

500 mg

110 mg

8,6 mg

---
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---

---

1000 mg

220 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% 50 µg 2000%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

Właściwości składników
Witamina D3 i czosnek wspomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, dodatkowo czosnek wspomaga
działanie układu oddechowego.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 2 kapsułki dziennie przed posiłkami.

Dzieci powyżej 6. roku życia: 1 kapsułka dziennie przed posiłkiem.

Dzieciom lub osobom dorosłym, które mają trudności z połykaniem zawartość kapsułki można wycisnąć i podawać z pokarmem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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 Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

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