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ISKIAL MAX + CZOSNEK Olej z wątroby rekina 120 kapsułek
 

Cena: 35,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis 
  

   

  Wspomaga odporność1 i układ oddechowy2  

    Co ma wpływ na odporność?     Jak wspomóc odporność?     Dlaczego Iskial Max + Czosnek?     Jak działa Iskial Max + Czosnek?    
Zalecane dzienne spożycie     Szczegóły produktu    

  
  Co ma wpływ na odporność?  

  Organizm człowieka nieustannie zmaga się z przeszkodami, które zagrażają jego odporności:  

  
  
   

  Zmieniająca się pogoda  
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  Stres dnia codziennego  

  
   

  Niedostateczna ilość snu  

  
   

  Niewłaściwa dieta  

 

  
  Jak wspomóc odporność?  

  
  
   

  
  CZOSNEK  
Wspiera układ oddechowy, ma działanie antyoksydacyjne, wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu.  

  
   

  
  WITAMINA D3  
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wspiera prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci. Bierze udział
w procesie podziału komórek naszego organizmu i wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni.  

  
   

  
  OLEJ Z WĄTROBY REKINA  
Jest najbogatszym naturalnym źródłem cenionych substancji – alkilogliceroli i skwalenu.  

 

  
  
  Alikiloglicerole  
Najbogatszym naturalnym źródłem alkilogliceroli jest olej z wątroby rekina. W organizmie człowieka występują w układzie
krwiotwórczym: szpiku kostnym, wątrobie, śledzionie, neutrofilach, a także w mleku matek karmiących.  

  
  Skwalen  
Najbogatszym źródłem skwalenu jest olej z wątroby rekina – stąd jego nazwa – od Squalus (łac. rodzaj rekina). Skwalen jest
syntezowany również w organizmie człowieka. Znajduje się w skórze, tarczycy, sercu, wątrobie i mózgu. W mniejszych ilościach
możemy go znaleźć w innych olejach rybich, w oleju z amarantusa, w oliwie z oliwek oraz w oleju z zarodków pszennych.  
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  Dlaczego Iskial Max + Czosnek?  

  Wsparcie odporności dla:  

  
  
   

  
  DZIECI  
powyżej 6. roku życia  

  
   

  
  DOROSŁYCH  
   

 

  
  Iskial Max + Czosnek dzięki kompleksowej trójskładnikowej formule, łączy w sobie maksymalną zawartość3:  

  
  
   

  Standaryzowanego oleju z wątroby rekina4, którego składnikami aktywnymi są alkiloglicerole i skwalen  

  
   

  Witaminy D3 w wysokich porcjach dziennych (2000 j.m.), która wpływa na układ odpornościowy organizmu  

  
   

  Bezzapachowego ekstraktu z czosnku – wspierającego układ oddechowy  

 

 

  
   

  
  Jak działa Iskial Max + Czosnek?  

  ISKIAL NR 1 na ODPORNOŚĆ*  
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  Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego1,2  

  Wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci1  

  Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego2  

 

 

  Zalecane dzienne spożycie  

  
  
   

  Dzieci powyżej 6. roku życia  

  
   

  Dorośli  

  
   

  Osoby mające trudności z połykaniem  

 

   

  
  Sprawdź również  

   

  
  Zadbaj o ODPORNOŚĆ całej rodziny5  

      

 

  
  Szczegóły produktu  

  Skład Wielkość opakowania Przechowywanie Ostrzeżenia i inne informacje 
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  Skład:  

Olej z wątroby rekina (w tym: min. 20% zawartość alkilogliceroli, skwalen); żelatyna; substancja glazurująca: glicerol; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; bezzapachowy ekstrakt z czosnku, witamina D (cholekalcyferol).

 

  
  
  

  Wielkość opakowania:  

  120 kapsułek  

 

  
  
  

  Przechowywanie:  

  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.  

 

  
  
  

  Ostrzeżenia i inne informacje:  

  Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi
wystarczająca ilość składników odżywczych.  

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

 

 

  
  * w kategorii trany i oleje pod względem wartości sprzedaży, PEX MAT 08'2021 ** 500% /*** 1000% - procent realizacji Referencyjnych
Wartości Spożycia 1 ze względu na zawartość witaminy D 2 ze względu na zawartość czosnku 3 w portfolio Iskial 4 Olej z wątroby rekina
w ISKIAL standaryzowany jest na min. 20% zawartość alkilogliceroli 5 Witamina D wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu
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odpornościowego  

  
   

   

 

 
 

Galeria
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