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Iskial Max, kapsułki, 120 szt.
 

Cena: 30,78 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 Max, kapsułki, 120 szt.

ISKIAL MAX - suplement diety, który łączy w sobie zawartość oleju z wątroby rekina oraz witaminy D3.

Skład Iskial Max, kapsułki, 120 szt.

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

glazuruj?ca: glicerol; witamina D (cholekalcyferol). 

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

olej z w?troby

rekina

500 mg

 

---

 

1000 mg

 

---
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w tym:

alkiloglicerole

skwalen

110 mg

8,6 mg

---

---

220 mg

17,2 mg

---

---

witamina D
(cholekalcyferol)

25 µg 1000% 50 µg 2000%

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

Działanie Iskial Max, kapsułki, 120 szt.

Iskial Max to wzmocniony skład i wzmocniona skuteczność! Ten suplement diety stanowi kompleksową formułę, która łączy w sobie
maksymalną zawartość oleju z wątroby rekina i witaminy D3. Olej z wątroby rekina to najbogatsze, naturalne źródło cenionych,
biologicznie aktywnych substancji - alkilogliceroli i skwalenu. Cechuje je silne działanie stymulujące układ odpornościowy i działają
przeciwnowotworowo. Alkiloglicerole mają wpływ na strukturę błon komórkowych. Zwiększają ich przepuszczalność i rozpad błony w
wyniku powstawania nadtlenków lipidów. Prawdopodobnie sprawia to, że działają one przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Pibudzają
erytropoezę, trombocytozę i granulocytozę co przekłada się bezpośrednio na wzmocnienie odporności. Z kolei skwalen to
przeciwutleniacz,odpowiadający za regenerację tokoferoli poprzez ich ochronę przed wolnymi rodnikami. Zawratość witaminy D3, która
wykazuje działanie wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i obniżające podatność na różnego rodzaju
choroby i infekcje dodatkowo wzmacnia odporność.

Wskazania Iskial Max, kapsułki, 120 szt.

Iskial Max to suplement diety, który zawiera podwójną porcję oleju z wątroby rekina i maksymalną ilość witaminy D3. Preperat
dedykowany jest dzieciom powyżej 6. roku życia oraz osobom dorosłym, a wskazany jest do stosowania celem wzmocnienia odporności
w stanach obniżonej odporności, w czasie przesilenia i osłabienia organizmu oraz w wypadku wzmożonej aktywności fizycznej. Dzięki
zawartości witaminy D3, dodatkowo, u dzieci wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój kości.

Dawkowanie Iskial Max, kapsułki, 120 szt.

Dorośli: 2 kapsułki dziennie przed posiłkami.
Dzieci powyżej 6. roku życia: 1 kapsułka dziennie przed posiłkami.

Osobom mającym trudności z połykaniem zawartość kapsułki można wycisnąć i podawać z posiłkiem.

Informacje dodatkowe Iskial Max, 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.
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Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Galeria
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