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Iskial Max tran rekin odporność omega 3 120 kaps
 

cena: 44,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 sztuk

Postać kapsułki

Producent Naturell

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Osteoporoza

Opis produktu
 

Opis

Suplement diety Iskial Max to kompleksowa formuła, która łączy w sobie maksymalną zawartość oleju z wątroby rekina i witaminy
D3. 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.
Działanie

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,

pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,

jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 2 kapsułki dziennie przed posiłkami,

dzieci powyżej 6. roku życia: 1 kapsułka dziennie przed posiłkiem.

Dzieciom lub osobom dorosłym, które mają trudności z połykaniem zawartość kapsułki można wycisnąć i podawać z pokarmem.

Skład

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 Olej z wątroby rekina (w tym: alkiloglicerole i skwalen); żelatyna; substancja glazurująca: glicerol; witamina D (cholekalcyferol).

Składniki

1 kapsułka

% RWS*

olej z wątroby rekina - 500 mg

w tym:

alkiloglicerole - 110 mg

skwalen - 8,6 mg

witamina D (cholekalcyferol) - 25 µg - 1000%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Uwagi do stosowania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed wilgocią i światłem.

Nie 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.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NATURELL
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