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Zincas Odporność 30 kapsułek
 

Cena: 30,36 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent ZAKŁ. CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Zincas Odporność to suplement diety zawierający cynk oraz kompleks jonoforów.  Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego.  Cynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Galusan epigallokatechiny (EGCG) i
kwercetyna to naturalne polifenole zawarte odpowiednio w zielonej herbacie i ekstrakcie z perełkowca japońskiego. Zaliczane są do
związków jonoforowych, czyli takich, które ułatwiają transport jonów przez błonę komórkową do wnętrza komórki. EGCG i kwercetyna
dzięki tym właściwościom wpływają korzystnie na transport cynku do komórki, przyczyniając się do zwiększenia jego stężenia w samej
komórce. Pozwala to na bardziej precyzyjne wykorzystanie cynku we wspomaganiu prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego.  Zalecana do spożycia dzienna porcja  Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: zaleca się stosowanie 1 kapsułki
dziennie po posiłku, popijając wodą.  Składniki  1 kapsułka Cynk 15 mg (150%RWS*) Ekstrakt z zielonej herbaty, w tym EGCG 236,5 mg
130 mg Ekstrakt z perełkowca japońskiego, w tym kwercetyna 71,5 mg 70 mg *%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia  Składniki:
ekstrakt z zielonej herbaty, glukonian cynku, żelatyna (otoczka kapsułki), ekstrakt z perełkowca japońskiego, substancje
przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu).  Uwagi do stosowania  Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Nie stosować w okresie ciąży. W
okresie karmienia piersią decyzję o stosowaniu skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku niewydolności nerek lub
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. 
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