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spożywcze

2Przykładowe produkty spożywcze bogate w witaminę D :

SUPLEMENT DIETY

FORTE
Organizm człowieka nieustannie narażony jest na różnego rodzaju czynniki 
zewnętrzne, takie jak: zanieczyszczone powietrze, stresy dnia codziennego oraz skutki 
niewłaściwej diety. Czynniki te nie są obojętne dla naszej kondycji i samopoczucia. 
Wielu z nas odczuwa niekorzystne skutki obniżonej odporności. Przekonajmy się, jak 
na nasz organizm działa olej z wątroby rekina wraz z witaminą D3. Podstawowe 
substancje biologicznie czynne zawarte w oleju z wątroby rekina to alkiloglicerole oraz 
skwalen.

Alkiloglicerole i skwalen występują również w organizmie człowieka.

Alkiloglicerole znajdują się w3:
 mleku kobiet karmiących,
 szpiku kostnym,
 wątrobie,
 śledzionie.

Skwalen znajduje się w1:
 skórze,
 tarczycy,
 sercu,
 wątrobie,
 mózgu.

Witamina D

Ze względu na zawartość witaminy D3 Iskial Forte:
 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
 jest potrzebny do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Preparat Iskial Forte to sposób na codzienne wzbogacenie diety w olej z wątroby 
rekina i jego bioaktywne składniki. Wyjątkową, wzmocnioną formułę preparatu 
zapewnia podwójna dawka oleju oraz witamina D zawarte w każdej kapsułce.
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Jedna kapsułka zawiera: olej z wątroby rekina 500 mg (w tym: alkiloglicerole 110 
mg, skwalen 8,6 mg), witamina D (cholekalcyferol) 2,5 µg (50%*).

Dwie kapsułki zawierają: olej z wątroby rekina 1000 mg (w tym: alkiloglicerole 
220 mg, skwalen 17,2 mg), witamina D (cholekalcyferol) 5 µg (100%*).
*procent referencyjnych wartości spożycia

Składniki:
olej z wątroby rekina (w tym: alkiloglicerole i skwalen); żelatyna; substancja 
glazurująca: glicerol; witamina D (cholekalcyferol).
Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

Zalecenia do stosowania preparatu Iskial Forte z uwagi na zawartość witaminy D3
Dorośli:
 w stanach obniżonej odporności,
 w czasie przesilenia i osłabienia organizmu,
 w wypadku wzmożonej aktywności fizycznej.
Dzieci:
 w celu wspomagania prawidłowego wzrostu i rozwoju kości.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego 
działania produktu
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.

Ostrzeżenia i inne informacje
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety
dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

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