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Iskial MAX x120 kapsułek
 

Cena: 30,79 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

USP Zdrowie

Postać irygator, kapsułki

Substancja
czynna

alkiloglicerole, olej z wątroby rekina, skwalen,
witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Wzmocniony skład, wzmocniona skuteczność!

ISKIAL MAX to kompleksowa formuła, która łączy w sobie maksymalną zawartość oleju z wątroby rekina i witaminy D3¹. Olej z wątroby
rekina jest najbogatszym, naturalnym źródłem cenionych, biologicznie aktywnych substancji – alkilogliceroli i skwalenu. Preparat ze
względu na zawartość witaminy D3 pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

ZALECENIA DO STOSOWANIA²:

w stanach obniżonej odporności,
w czasie przesilenia i osłabienia organizmu,
w wypadku wzmożonej aktywności fizycznej,
dodatkowo u dzieci w celu wspomagania prawidłowego wzrostu i rozwoju kości,

SKŁAD:

2 kapsułki zawierają:

Olej z wątroby rekina - 1000 mg, w tym:
alkiloglicerole - 220 mg
skwalen - 17,2 mg

Witamina D (cholekalcyferol) - 50 mcg (2000 j.m.*)
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*1000% - procent referencyjnych wartości spożycia

SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli:

2 kapsułki dziennie przed posiłkami.

Dzieci:

1 kapsułka dziennie przed posiłkami.

Może być stosowany przez dzieci od 6. roku życia.Dzieciom i osobom mającym problem z połykaniem można wycisnąć zawartość
kapsułki i podawać z pokarmem.

¹ w portfolio ISKIAL
² ze względu na zawartość witaminy D

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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