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Iskial MAX + Czosnek, kapsułki, 120 szt
 

Cena: 29,87 zł

Opis słownikowy

Marka Iskial

Postać kapsułki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Czosnek, Olej z wątroby rekina, Skwalan, 
Witamina D3

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Iskial MAX + Czosnek, kapsułki, 120 szt

ISKIAL MAX + CZOSNEK- suplement diety, który łączy w sobie maksymalną zawartość oleju z wątroby rekina, witaminy D3 oraz
skoncentrowany czosnek.

Skład Iskial MAX + Czosnek, 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, witamina D (cholekalcyferol).

 

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS* 2 kapsu?ki % RWS*

Olej z w?troby 500 mg --- 1000 mg ---
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Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS* 2 kapsu?ki % RWS*

rekina, w tym:

alkiloglicerole

skwalen

110 mg

8,6 mg

---

---

220 mg

17,2 mg

---

---

Bezzapachowy
ekstrakt z czosnku

4 mg

(co odpowiada

800 mg czosnku)

--- 8 mg

(co odpowiada

1600 mg czosnku)

 

Witamina D

(cholekalcyferol)

25 µg 1000% 50 µg 2000%

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

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

Działanie Iskial MAX + Czosnek, kapsułki, 120 szt

Iskial Max + Czosnek jest suplementem diety bazującym na potrójnej formule zawierającej olej z wątroby rekina, którego składnikami
aktywnymi są alkiloglicerole i skwalen; witaminę D3 w wysokich porcjach dziennych – 2000 j.m., która wpływa na układ odpornościowy
organizmu oraz bezzapachowy ekstrakt z czosnku. Witamina D3 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. U
dzieci wspiera też prawidłowy wzrost i rozwój kości. Witamina D3 uczestniczy w procesie podziału komórek naszego organizmu oraz
stanowi wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania mięśni. Alkiloglicerole, którego bogatym źródłem jest olej z wątroby rekina, są
eterowymi lipidami o dużej aktywności biochemicznej. W organizmie człowieka są one obecne w układzie krwiotwórczym (szpiku
kostnym, wątrobie, śledzionie, neutrofilach), a także w mleku matek karmiących, występują w niedoborze. Skwalen to wielonienasycony
węglowodór alifatyczny, który nie może być sztucznie syntetyzowany. Skwalen występuje w oleju z wątroby rekina, ale jest też
syntezowany w organizmie człowieka. Można go znaleźć w skórze, tarczycy, sercu, wątrobie i mózgu. W mniejszych ilościach skwalen
występuje też w innych olejach rybich, w oleju z amarantusa, w oliwie z oliwek oraz w oleju z zarodków pszennych. Bezzapachowy
czosnek to składnik, który wspiera układ odechowy oraz wykazuje działanie antyoksydacyjne. Dobroczynnie wpływa również na
utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Iskial Max + Czosnek stanowi maksymalne wsparcie odporności dla dzieci od 6. roku
życia i dorosłych.

Wskazania Iskial MAX + Czosnek, kapsułki, 120 szt
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Iskial Max + Czosnek to suplement diety wspomagający odporność i układ oddechowy. Wskazany do stosowania w stanach obniżonej
odporności, w czasie przesilenia i osłabienia organizmu oraz w przypadku wzmożonej aktywności fizycznej. Preparat jest również
zalecany do stosowania u dzieci w celu wspomagania prawidłowego wzrostu i rozwoju kości. Iskial Max + Czosnej jest przeznaczony dla
osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Dawkowanie Iskial MAX + Czosnek, kapsułki, 120 szt

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.

Informacje dodatkowe Iskial MAX + Czosnek, 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.

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

