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Iskial, kapsułki, 120 szt.
 

Cena: 22,49 zł

Opis słownikowy

Marka Iskial

Postać kapsułki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Olej z wątroby rekina, Skwalan, Witamina D3

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Iskial, kapsułki, 120 szt.

Iskial - suplement diety zawierający witaminę D oraz olej z wątroby rekina wspomagający funkcjonowanie układu odpornościowego.

Skład Iskial, kapsułki, 120 szt.

Olej z w?troby rekina (w tym: alkiloglicerole i skwalen); ?elatyna; substancja

glazuruj?ca: glicerol; substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu; bezzapachowy

ekstrakt z czosnku; barwnik: tlenki i wodorotlenki ?elaza (tlenek ?elaza); witamina D

(cholekalcyferol).

Sk?adniki 2 kapsu?ki % RWS* 4 kapsu?ki % RWS*
Olej z w?troby
rekina, w tym:

500 mg --- 1000 mg ---
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Sk?adniki 2 kapsu?ki % RWS* 4 kapsu?ki % RWS*
- alkiloglicerole 110 mg --- 220 mg ---
- skwalen 8,6 mg --- 17,2 mg ---
Witamina D
(cholekalcyferol)

12,5 µg (500 j.m.) 250% 25 µg (1000 j.m.) 500%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

Działanie Iskial, kapsułki, 120 szt.

Iskial to kompleksowa formuła, która łączy w sobie olej z wątroby rekina i witaminę D3 w zwiększonej ilości. olej z wątroby rekina jest
najbogatszym, naturalnym źródłem cenionych, biologicznie aktywnych substancji - alkogliceroli i skwalenu. Alkiloglicerole oddziałują na
strukturę błon komórkowych. Zwiększają ich przepuszczalność i rozpad błony w wyniku powstawania nadtlenków lipidów.
Prawdopodobnie to powoduje, że wykazują one działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Stymulują erytropoezę, trombocytozę i
granulocytozę co bezpośrednio wpływa na wzmocnienie odporności. Skwalen natomiast to przeciwutleniacz, który odpowiada za
regenerację tokoferoli poprzez ich ochronę przed wolnymi rodnikami. Dodatkowo, preparat ten dzięki zawartości witaminy D3 pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Wskazania Iskial, kapsułki, 120 szt.

Iskial to suplement diety przeznaczony do codziennego stosowania w celu wsparcia prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego u dorosłych i dzieci od 3. roku życia. Doskonale sprawdza się w stanach obniżonej odporności, w czasie przesilenia i
osłabienia organizmu oraz w przypadku wzmożonej aktywności fizycznej. Z kolei u dzieci wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój kości.

Dawkowanie Iskial, kapsułki, 120 szt.

Dzieci powyżej 3 roku życia: 2 kapsułki, przed posiłkami.

Dorośli: 2-4 kapsułki, przed posiłkami.

Osobom mającym trudność z połykaniem można zawartość kapsułki wycisnąć i podać z posiłkiem.

Informacje dodatkowe Iskial, kapsułki, 120 szt.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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