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Iskial w płynie 100 ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Iskial w płynie, płyn, 100 ml

Opis
Iskial w płynie - suplement diety, zawierający w swoim składzie olej z wątroby rekina i witaminę D. Produkt przeznaczony dla dzieci
powyżej 3. roku życia i osób dorosłych.

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

Składniki
1 ml % RWS* 1,25 ml% RWS* 2 ml% RWS* 2,5 ml% RWS* 5 ml% RWS*
Olej z wątroby rekina 0,9 g --- 1,1 g --- 1,8 g --- 2,2 g --- 4,4 g ---
Witamina D 10 µg(400 j.m.)200% 12,5 µg(500 j.m.)250% 20 µg(800 j.m.)400% 25 µg(1000 j.m.)500% 50 µg(2000 j.m.)1000%

Nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów i cukru.

Masa netto
100 ml

Właściwości składników
Olej z wątroby rekina jest najbogatszym, naturalnym źródłem cenionych, biologicznie aktywnych substancji – alkilogliceroli.

Preparat ze względu na zawartość witaminy D3 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Witamina D3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i i zębów, a u dzieci w prawidłowym wzroście i rozwoju kości. Wspomaga również
funkcjonowanie mięśni, można ją stosować w wypadku wzmożonej aktywności fizycznej.

Zalecane dzienne spożycie
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 Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 ml dziennie.

Dzieci powyżej 7 roku życia: 1,25 ml dziennie.

Dzieci powyżej 10 roku życia: 2 ml dziennie.

Dzieci powyżej 12 roku życia: 2,5 ml dziennie.

Dorośli: 5 ml dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 40 dni od pierwszego otwarcia.

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.

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 SP.ZO.O.
Poleczki 35
Warszawa

 

Galeria
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