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Isnord ŚWIAT ZDROWIA, 120 kaps.
 

Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z olejem z wątroby rekina, który jest naturalnym zródłem cenionych, biologicznie aktywnych substancji – alkilogliceroli i
skwalenu.

Składniki preparatu wpływają korzystnie na zdrowie serca oraz prawidłowy poziom cholesterolu, prawidłową pracę układu oddechowego
(czosnek), prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witamina D, czosnek) i ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym
(witamina E, czosnek).

Składniki:
olej z wątroby rekina zawierający 22% alkilogliceroli i 2% skwalenu; żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; wyciąg z czosnku
(Allium sativum L.), DER 200:1; octan DL-alfa-to-koferylu (wit. E); cholekalcyferol (wit. D).

Składnik 1 kapsułka % RWS* 2 kapsułki % RWS*
Olej z wątroby rekina, w tym: 500 mg ** 1000 mg **
   alkiloglicerole 110 mg ** 220 mg **
   skwalen 10 mg ** 20 mg **
Wyciąg z czosnku 5 mg ** 10 mg **
Witamina D 25 μg (1000 j.m.) 500 50 μg (1000 j.m.) 1000
Witamina E 0,9 mg 7,5 1,8 mg 15

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane dzienne spo?ycie: 2 kapsu?ki dziennie, popijaj?c wod?.

Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na który?
ze sk?adników preparatu.
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Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 120 kapsu?ek elastycznych, masa netto 76,4 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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