
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

Iskial kaps. 120 kaps.
 

Cena: 31,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Status:

Suplement diety

Dzia?anie:

Stany obni?onej odporno?ci, w czasie przesilenia i os?abienia organizmu, w wypadku wzmo?onej aktywno?ci fizycznej, u dzieci w celu wspomagania prawid?owego wzrostu i

rozwoju ko?ci.

Dla dzieci od 3 roku ?ycia i doros?ych.

Zawarto?? w 1 kapsu?ce: olej z w?troby rekina 500 mg, witamina D3 1000 j.m..

Wysokiej jako?ci olej z w?troby rekina, standaryzowany na zawarto?? alkilogliceroli i skwalenu. Olej z w?troby rekina jest najbogatszym, naturalnym ?ród?em alkilogliceroli i

skwalenu. Ponadto zawiera witamin? D3, która wspiera odporno??
.
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Sk?adniki:

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).

Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci 
skorupiaków

, 
ryb

, 
soi

 i ich produktów pochodnych.

 

 1 kapsu?ka zawiera 2 kapsu?ki zawieraj?

Olej z w?troby rekina, w tym: 500 mg 1000 mg

alkiloglicerole 110 mg 220 mg

skwalen 8,6 mg 17,2 mg

Witamina D (cholekalcyferol) 25 µg (50%)* 50 µg (100%)*

*% Referencyjne Warto?ci Spo?ycia

Zalecana porcja:

Dzieci powy?ej 3. roku ?ycia: 2 kapsu?ki dziennie przed posi?kiem.

Doro?li: 2-4 kapsu?ki dziennie przed posi?kami.

Dzieciom lub osobom doros?ym, które maj? trudno?ci z po?ykaniem zawarto?? kapsu?ki mo?na

wycisn?? i podawa? z pokarmem.

Opakowanie:
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Opakowanie zawiera 120 kapsu?ek .

Przechowywanie:

Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedost?pnym dla dzieci.

Uwagi:

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie nale?y przekracza? zalecanej dawki.

Zalecany jest zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia. 

Przeciwwskazania:

Nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Podmiot odpowiedzialny:

USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35,02-822 Warszawa,
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