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Iskial MAX + Czosnek x120 kapsułek
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

USP Zdrowie

Postać kapsułki

Substancja
czynna

alkiloglicerole, czosnek, olej z wątroby rekina,
skwalen, witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Nowość! Maksymalne porcje składników suplementu diety Iskial w dziennym spożyciu.
Iskial MAX + Czosnek to potrójna formuła:

oleju z wątroby rekina, którego składnikami aktywnymi są alkiloglicerole i skwalen;
witaminy D3 w wysokich porcjach dziennych – 2000 j.m., która wpływa na układ odpornościowy organizmu
bezzapachowego ekstraktu z czosnku – wspierającego układ oddechowy.

Maksymalne wsparcie odporności dla dzieci od 6. roku życia i dorosłych.

Skład:

2 kapsułki zawierają:
Olej z wątroby rekina - 500 mg , w tym:

alkiloglicerole - 110 mg
skwalen - 8,6 mg
Witamina D (cholekalcyferol) - 25 µg (1000 j.m.)*
Bezzapachowy ekstrakt z czosnku - 4 mg ( co odpowiada 800 mg czosnku)

*50% – procent referencyjnych wartości spożycia

Opis składników:

WITAMINA D3
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pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
wspiera prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci
bierze udział w procesie podziału komórek naszego organizmu
wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni

ALKILOGLICEROLE

To eterowe lipidy o dużej aktywności biochemicznej.
Najbogatszym naturalnym źródłem alkilogliceroli jest olej w z wątroby rekina.
W organizmie człowieka występują w układzie krwiotwórczym (szpiku kostnym, wątrobie, śledzionie, neutrofilach) a także w
mleku matek karmiących, mogą występować w niedoborze.

SKWALEN

Jest wielonienasyconym węglowodorem alifatycznym. Jest substancją, która nie może być sztucznie syntetyzowana.
Najbogatszym źródłem skwalenu jest olej z wątroby rekina – stąd jego nazwa od Squalus (łac. rekin).
Skwalen jest syntezowany również w organizmie człowieka. Znajduje się w skórze, tarczycy, sercu, wątrobie i mózgu.
W mniejszych ilościach możemy go znaleźć w innych olejach rybich, w oleju z amarantusa, w oliwie z oliwek oraz w oleju z
zarodków pszennych.

BEZZAPACHOWY CZOSNEK

wspiera układ oddechowy
ma działanie antyoksydacyjne
wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli

2 kapsułki dziennie przed posiłkami.

Dzieci powyżej 6. roku życia

1 kapsułka dziennie przed posiłkami.

Osobom mającym trudności z połykaniem zawartość kapsułki można wycisnąć i podawać z posiłkiem.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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