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• Produkt zawiera jodek 
potasu pochodzący z 40 mg 
odwodnionego morszczynu 
północnoatlantyckiego.

• Wygodny sposób użycia  
– 1 tabletka dziennie.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 tabletka 
dziennie, najlepiej 
w trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA: • Prawidłowy metabolizm 
energetyczny1.

• Prawidłowa produkcja 
hormonów tarczycy2 i jej 
funkcjonowanie2,3.

• Prawidłowe funkcje 
poznawcze.

• Zdrowa skóra.

BADANIA/ 
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób, które chcą uzupełnić dietę 
w dodatkową porcję jodu.

• Dla osób, które chcą m.in. wesprzeć 
swój metabolizm energetyczny 
i zadbać o prawidłową pracę tarczycy.

DLA KOGO:

• Super Acai Ekstrakt

• L-lizyna 500 mg

• Comfort Zone

• Modulatory Glukozy

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

TABLETEK
P1500

250

• Jod w organizmie człowieka m.in. reguluje przemiany energetyczne, 
a także jest składnikiem hormonów tarczycy: tyroksyny 
i trijodotyroniny1. 

• Jod w postaci jodku jest wychwytywany przez tarczycę, błonę 
śluzową żołądka, ślinianki i sutki u kobiet w ciąży i matek karmiących2. 
Transport jodu do tarczycy regulują specyficzne enzymy, m.in. 
symporter sodowo-jodowy, zwany także białkiem NaIS (ang. sodium 
iodine symporter), który odpowiada za wychwyt jonów jodkowych 
do wnętrza komórki oraz ma kluczowe znaczenie dla czynności 
gruczołu tarczowego3. W gruczole tym dzięki symporterowi 
sodowo-jodowemu znajduje się w tyreocytach (komórkach 
tarczycy) 20-40-krotnie wyższe stężenie jodu niż w surowicy krwi. 
W tyreocytach produkcja hormonów tarczycy odbywa się poprzez 
jodowanie tyrozyny (aminokwasu) do T3 (trójjodotyroniny) i T4 
(tyroksyny), a wydzielanie tych hormonów jest regulowane przez 
hormon tyreotropowy (TSH)2. 

• Przepływ jonów sodu przez błonę komórkową umożliwiający 
wychwyt jodu jest utrzymywany także przez enzym Na+/K+ 
ATP-azę3.

BADANIA NAUKOWE:

• Jod przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego.

• Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy 
i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

• Jod pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.

• Jod pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

• Jod pomaga zachować zdrową skórę.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

Substancje wypełniające: celuloza, fosforany wapnia, guma celulozowa 
usieciowana; substancje przeciwzbrylające: (roślinne) kwasy tłuszczowe, 
sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające 
leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie używać 
innych produktów zawierających jod. Produkt nie jest substytutem 
zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia 
są ważne.
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SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.

D
IE

TA
 I/

LU
B

 U
K

ŁA
D

  
P

O
K

A
R

M
O

W
Y

MORSZCZYN
Suplement diety

MORSZCZYN
Składniki:
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PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
substancji słodzących, 
aromatów, barwników.

PSZENICY

CUKRÓW,
SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 tabletka) zawiera:           %RWS*

Jod (jodek potasu z 40 mg odwodnionego 
morszczynu północnoatlantyckiego) 200 µg 133


