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IODICA Naturalny Koncentrat Jodu 300 ml
 

cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent Iodica World sp. z o.o.

Wysyłka do 48 godzin

Opis produktu
 

Naturalny koncetrat jodu 300 ml Iodica:

Sprawdź pełną ofertę produktów marki IODICA Producent Semo Polska

Charakterystyka preparatu: 

-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 bio naturalny jod rekomendowany dla:

rodzin,
seniorów,
kobiet w ciąży,
osób borykających się z niedoczynnością tarczycy.

Iodica koncentrat jodu bio jest suplementem diety, który zapewnia w 100% dzienne zapotrzebowanie organizmu na jod w formie
płynnej. Jod w tej formie został stworzony w prehistorycznych morzach ponad 20 milionów lat temu przez ówczesne siły natury. 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 bio
zamknięty jest w butelce posiadającej kroplomierz, aby dokładnie odmierzyć potrzebna dawkę. Jego forma jest bardzo wygodna gdyż
możemy utrzymywać dawkę koncentratu dodając ją do sosów, zup, mleka oraz najrozmaitszych napojów bezalkoholowych nie musząc
go czuć w najmniejszym stopniu. Iodica koncentrat jodu bio można zakupić w dwóch pojemnościach, a mianowicie w 150ml przy
zastosowaniu dawki ze wskazania etykiety wystarcza na 91 dni. To suplement diety zapewniający 100% dziennego zapotrzebowania
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organizmu na jod w płynnej formie. Stworzony został przez siły natury pochodzące z prehistorycznych mórz z przed ponad 50 milionów
lat. Ta naturalna formuła wody z jodem posiada wysoki stopień wchłaniania.
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. Nadmiar, a szczególnie niedobór jodu w organizmie jest bardzo niebezpieczny i przyczynia się
do wielu zaburzeń.

SKŁADNIKI:
Woda, składnik aktywny jod: 91,6mg/l.
Opakowanie 150ml zawiera 13,7mg jodu.

SPOSÓB SPOŻYCIA:
Stosować raz dziennie od 12-33 kropli w zależności od wieku.

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

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

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.
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