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NOW ZINC GLYCINATE 30mg 120kaps.
 

Cena: 49,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Zinc Glycinate – chelat cynku + olej z pestek dyni:

-zawiera 250 mg oleju z pestek dyni.

NOW® Zinc Glycinate 30 mg zawiera cynk, który stanowi mineralny kofaktor w setkach enzymatycznych reakcji związanych z
metabolizmem białek i węglowodanów, syntezie DNA/RNA oraz przekazywaniu sygnałów pomiędzy komórkami. Dla poprawienia
wchłaniania i biodostępności w preparacie NOW® Zinc Glycinate 30mg cynk został przygotowany w postaci chelatu (diglicynian cynku),
w unikalnej formie kapsułki softgel i z dodatkiem oleju z pestek dyni, substancji dającej efekt synergii.

Ponadto cynk:

– pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej
– pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów
– pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych
– przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy A
– pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, włosów, paznokci, zdrowej skóry
– pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
– pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi

Produkt wytworzony w standardzie GMP. Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce
jakości farmakopealnej a ich dostawcy są regularnie kontrolowani.

Wartość odżywcza..................................Zalecana do spożycia dzienna porcja: 1 kapsułka.....................% RWS
Cynk (z diglicynianu cynku) (chelat)......................................30 mg.............................................................300%
Olej z pestek dyni (tłoczony na zimno).................................250 mg................................................................†
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 * Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† – Dzienna wartość nie została określona.

Składniki:
Olej z pestek dyni; cynk (diglicyninan cynku); nośniki – lecytyna sojowa, żółty wosk pszczeli; kapsułka żelowa – żelatyna, glicerol, woda,
chleb świętojański.

W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków. Wyprodukowano w
zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych preparatów zawierające te
alergeny.

Informacja alergiczna:
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzewnych.

Zawartość: 120 kapsułek żelowych
Dzienne spożycie: 1 kapsułka
Opakowanie starcza na: 120 dni
Masa netto: 72 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramemJakość i satysfakcja gwarantowana!
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