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IODICA Naturalny Koncentrat Jodu 100 ml (szkło)
 

cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Iodica World sp. z o.o.

Wysyłka do 48 godzin

Opis produktu
 

Naturalny koncentrat jodu 100 ml Iodica - szkło

Charakterystyka produktu
pozytywnie wpływa na układ nerwowy
wspomaga pracę mózgu
bierze udział w wytarzaniu T3 i T4
uczestniczy w procesach komórkowych
pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę ciała

Iodica koncentrat jodu jest suplementem diety, który zapewnia w 100% dzienne zapotrzebowanie organizmu na jod w formie płynnej. Ta
stworzona w jakże naturalny sposób formuła wody z jodem jest wysoce wchłanialna dzięki czemu też zapobiega ona przedawkowaniu.
Jeśli zbyt dużo jej wypijemy to jej nadmiar zostanie usunięty z naszego organizmu wraz z moczem. Iodica koncentrat jodu zamknięty
jest w butelce posiadającej kroplomierz, aby dokładnie odmierzyć potrzebna dawkę. Jego forma jest bardzo wygodna gdyż możemy
utrzymywać dawkę koncentratu dodając ją do wody, soków, zup, mleka oraz najrozmaitszych napojów bezalkoholowych nie musząc go
czuć w najmniejszym stopniu.

Iodica koncentrat jodu można zakupić w trzech pojemnościach, a mianowicie w 100 ml szkło i 300 ml przy zastosowaniu dawki ze
wskazania etykiety wystarcza na 61/182 dni.

Suplement diety zapewniający 100% dziennego zapotrzebowania organizmu na jod w płynnej formie. Stworzony został przez siły
natury pochodzące z prehistorycznych mórz z przed ponad kilkudziesięciu milionów lat. Jod to pierwiastek niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania ludzkiego organizmu. Jest on potrzebny do produkcji T3 i T4 które wpływaj a na prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego. Maja one również wpływ na odpowiednią pracę serca, mięśni, mózgu oraz nerek. Dodatkowo bierze udział w procesach
komórkowych takich jak oddychanie oraz wytwarzanie energii. Wpływają również na zachowanie właściwej temperatury ciała.
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Nadmiar, a szczególnie niedobór jodu w organizmie jest bardzo niebezpieczny i przyczynia się do wielu zaburzeń.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Stosowanie u kobiet w ciąży oraz matek karmiących po konsultacji z
lekarzem. Suplement diety nie powinien być stosowany, jako zamiennik zróżnicowanej diety.

Składniki:
Woda, składnik aktywny jod: 91,6mg/l. Opakowanie 100ml zawiera 9,1mg jodu.

Sposób użycia: 
Stosować raz dziennie od 12-33 kropli w zależności od wieku.

Dawkowanie: 
Dzienne zapotrzebowanie na jod (mcg/dobę) / Dawka jodu (1 kropla = 7,5mcg) dzieci w wieku <5r.ż.: 90mcg / 12 kropli dzieci 6-12 lat:
120mcg / 16 kropli dorośli i dzieci >12 lat: 150mcg / 20 kropli kobiety w ciąży i kobiety karmiące: 250mcg / 33 krople

KONCENTRAT WKRAPLAĆ DO WODY LUB DOWOLNEGO NAPOJU BEZALKOHOLOWEGO. NA NIE MNIEJ NIŻ 150ML

Dawkowanie zapewnia 100% dziennej referencyjnej wartości spożycia (RWS) jodu. RWS według UR 1169/2011, ICCIDD, EHO, UNICEF.

Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze 1-25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Ważne wskazówki: 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim
wpływem promieni słonecznych. Przy stosowaniu przez kobiety w ciąży oraz karmiące należy skonsultować się z lekarzem

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. - skonsultować z lekarzem

Dodatkowe informacje:
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W butelce mogą wytrącać się śladowe ilości minerałów w formie ciemnoszarych, lub brązowawych drobinek, mogących osadzac się
również na pipecie. 
Przed użyciem wstrząsnąć.

INHALACJA

do nawilżacza powietrza 5ml-10ml na 1 litry wody

NEBULIZATOR

tylko przy INFEKCJACH dróg oddechowych w celu rozrzedzenia wydzieliny

DZIECI

4-5 kropli na fiolkę soli fizjologicznej

DOROŚLI

7-8 kropli na fiolkę soli fizjologicznej

Koncentrat JODU dawkować do nie mniej niż 150 ml dowolnego napoju

Podmiot odpowiedzialny: 
IODICA WOLRD  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Solidarności 101/23.

 

Galeria
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