
 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

 

Iskial Max Suplement diety 120 sztuk
 

Cena: 46,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
podwójna porcja oleju z wątroby rekina*, zawiera maksymalną ilość witaminy D3,olej z wątroby rekina 1000 mg, witamina D3 2000
j.m.,wspiera odporność,* Porównanie dot. Iskial Max oraz suplementów diety zawierających porcję 250 mg oleju rekina w 1 kapsułce,
w portfolio Iskial

Składniki
<span style='font-weight: bold;font-style: italic;'>olej z wątroby <span style='font-weight: bold;font-style: italic;'>rekina</span></span> (w
tym: alkiloglicerole i skwalen), żelatyna, substancja glazurująca: glicerol, witamina D (cholekalcyferol)

Wartości odżywcze Jedna kapsułka zawiera Dwie kapsułki zawierają
Olej z wątroby rekina, w tym: 500 mg 1000 mg
- alkiloglicerole 110 mg 220 mg
- skwalen 8,6 mg 17,2 mg
Witamina D (cholekalcyferol) 25 µg (1000 j.m.*) 50 µg (2000 j.m.**)
*500% / **1000% - procent
referencyjnych wartości spożycia.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: dorośli 2 kapsułki dziennie przed
posiłkami, dzieci powyżej 6. roku życia 1 kapsułka dziennie przed posiłkiem. Osobom mającym trudności z połykaniem zawartość
kapsułki można wycisnąć i podawać z pokarmem.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Przeciwwskazania
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Ostrzeżenia i inne informacje: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej
organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.
Szczegółowe informacje w ulotce wewnątrz opakowania.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Opis
Iskial Max Suplement diety 120 sztuk
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