Číslo výrobní šarže a minimální trvanlivost uvedená na víčku.
Číslo výrobnej šarže a minimálna trvanlivosť uvedená na uzávere.

Dávkování: 5 ml 2x 5ml
denně.
Dle přiložené
odměrky.odmerky.
Před použitím
Dávkovanie/Dávkování:
2x denne.
Podľa priloženej
Prípadná
usadenina
prirodzená. Pred použitím
Odporúčame
v 200ml10ml:
vody.
protřepat.je Doporučujeme
rozředitpretrepať.
ve 200ml
vody. V rozriediť
denní dávce
5ml 2x denně. Dle přiložené odměrky. Doporučujeme rozředit ve 200ml vody.
sloučeniny
jodu
(Jodičnan
sodný
50%,
Jodid
draselný
50%)
0,18
Před použitím protřepat.
mg/126,66%*.
Upozornění:
Není určeno dětem do 3 let. Těhotné a kojící ženy užívají po dohodě s
lékařem.
Nepřekračujte
doporučené
%* - referenční
hodnota
příjmudenní dávkování. Není určeno jako náhrada pestré
stravy.
Nevhodné
pro osoby
(přecitlivělé)
některou
z látekdraselný
ve složení 50%
Složení:
čištěná
voda,alergické
Jodičnan
sodný na50%,
Jodid
produktu. Vhodné pro vegetariány a vegany.
(sloučeniny
jodu),
konzervační
látka
(CO2)
Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov. Tehotné a dojčiace ženy musia
Upozornění:
Nepřesahovat
doporučenou
dennídávka
dávku.
jako
konzumáciu
konzultovať
s lekárom.
Odporúčaná denná
sa Není
nesmieurčeno
presiahnuť.
Výživové
nesmúNení
používať
akodětem
náhradadorozmanitej
stravy. Nevhodné
pre
náhradadoplnky
pestré sastravy.
určeno
3 let. Těhotné
a kojící ženy
osoby
(precitlivené)
na niektorú
z látokpro
uvedenú
zložení produktu.
Vhodné
užívajíalergické
po dohodě
s lékařem.
Nevhodné
osobyv alergické
(přecitlivělé)
pre vegetariánov a vegánov.
na některou z látek
ve složenínaproduktu.
Výrobekpřepočtu
je vhodný
vegetariány
Zloženie/Složení
(v prepočte
dennú dávku/v
napro
denní
dávku –
10
ml): zlúčeniny jódu/sloučeniny jodu (Jodičnan sodný 50%, Jodid draselný 50%)
a vegany.
180
μg/126,66%*.
Ostatné zložky/Přísady: voda, CO2 - stabilizátor
Vyrobeno
na Slovensku.
%* - denný referenčný príjem látok/referenční hodnota příjmu

Skladovanie: Skladovať mimo dosahu detí. Nezmrazovať! Po otvorení skladovať
v chladničke, spotrebujte do 1. mesiaca. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Skladování: Ukládejte mimo dosah dětí. Nezmrazovat! Po otevření skladovat
v ledničce, spotřebujte do 1. měsíce. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Vyrobeno
na Slovensku.
Pharma Activ
Czech s.r.o., Fryštátská 238/47,
Distributor/Distribútor:
733
01
Karviná,
775238/47,
730 350,
Pharma Activ Czech tel:
s.r.o.,+420
Fryštátská
www.pharmaactiv.cz,
info@pharmaactiv.cz
733
01 Karviná, tel: +420 596
612 020,
www.pharmaactiv.cz, info@pharmaactiv.cz

Jód
EXTRA
mikročastíc
je vhodnýrozvoj
pre správny
rozvoj a fungovanie
Tekutý
jodvojeforme
prospěšný
pro správný
a fungování
organismu.organizmu.
Díky své
Vďaka
tekutej
formedobře
je veľmivstřebatelný.
dobre vstrebávateľný.
tekutésvojej
formě
je velmi
Jod přispívá k normální tvorbě
Tekutý jod ve formě mikročástic je vhodný pro správný rozvoj a fungování organismu.
hormonů
štítné
žlázy
a k normální
činnosti štítné žlázy.
Díky
své tekuté
formě
je velmi
dobře vstřebavatelný.
Tekutá
forma jódu
normálnej
tvorbe
hormónov štítnej
ak normálnej
Nezapomeňte,
žeprispieva
zdravý kzpůsob
života
a vyvážená
stravažľazy
zajišťují
řádné
činnosti
štítnej
žľazy. Ďaleja dobrou
prispievakondici.
k normálnemu stavu pokožky, nervovej sústavy
fungování
organismu
a energetickému metabolizmu čím pomáha spaľovať prebytočný tuk.
Tekutá
forma jodu
přispívá
k normální tvorbě hormonů štítné žlázy a k normální
Číslo výrobní
šarže:
na obale
činnosti
štítnétrvanlivost
žlázy. Dále přispívá
normálnímu stavu pokožky, nervové soustavy
Minimální
do: nak obale
a energetickému metabolismu čímž pomáhá spalovat přebytečný tuk.
Skladování:že Ukládejte
mimo
dětí.strava
Nezmrazovat!
Pofungovanie
otevření
Nezabúdajte,
zdravý spôsob
životadosah
a vyvážená
zaisťujú riadne
organizmu
kondíciu.
skladovat avdobrú
ledničce,
spotřebujte do 1. měsíce. Chraňte před přímým
Nezapomeňte,
že zdravý způsob života a vyvážená strava zajišťují řádné fungování
slunečním světlem.
organismu a dobrou kondici.

Tekutý jod

Distributor/Distribútor:

