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Iskial Junior 3+, 30 kapsułek do żucia
 

cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent USP

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Iskial Junior to atrakcyjna forma produktu dla dzieci w postaci wygodnych kapsułek do żucia o smaku cytrynowym.

Wskazania

Wsparcie odporności.

Wsparcie prawidłowego funkcjonowania mózgu i wzroku.

Działanie

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

DHA (kwas dokozaheksaenowy) przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu i prawidłowego widzenia. Korzystne działanie
występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

Witamina D3 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz do utrzymania zdrowych kości.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zalecana porcja dzienna dla dzieci powyżej 3. roku życia to 1-2 kapsułki, przed posiłkami.

Skład

1 kapsułka

Olej z wątroby rekina, 250 mg
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 Olej rybi (w tym DHA w postaci TG), 275 mg (129 mg DHA)
Witamina D, 12,5 µg (500 j.m.)*

*250% - procent referencyjnych wartości spożycia

Składniki: olej rybi, olej z wątroby rekina, substancja słodząca: mannitol, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, żelatyna wieprzowa,
substancja zagęszczająca: wosk pszczeli, biały i żółty, skrobia modyfikowana, emulgator: lecytyny, aromat cytrynowy, substancja
zagęszczająca: dwutlenek krzemu, substancja słodząca: ksylitol, aromat, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja słodząca: sukraloza,
barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, witamina D (cholekalcyferol), stabilizator: kwas cytrynowy.

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia
i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Suplement diety Iskial Junior zawiera substancje słodzące.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych, w suchym miejscu, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: CURTIS HEALTH CAPS

Pozwolenie: GIS 07/19
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