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Olimp Cynkovir Immuno tabl.dossania 30tabl
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
CYNKoVirTM Immuno to preparat w postaci tabletek do ssania, zawierający cynk w wysoko przyswajalnych formach (chelatu
aminokwasowego Albion™ i glukonianu cynku). Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Według badań naukowych suplementacja cynkiem wykazuje istotne korzyści w zakresie odpowiedzi układu odpornościowego na
infekcje bakteryjne i wirusowe w wyniku wpływu cynku na limfocyty T i B, komórki NK oraz cytokiny*.

Tabletki do ssania z cynkiem, w przeciwieństwie do cynku w kapsułkach i tabletkach, działają miejscowo w jamie ustnej, uwalniając jony
cynku.

Cynk chroni również komórki przed stresem oksydacyjnym.

Tabletki o smaku owocowo-miętowym. Zawiera cukry i substancje słodzące.

(*EFSA Journal 2009; 7(9):1229, Freake, 2006; King and Cousins, 2006; IoM, 2001.)

Przeznaczenie: Dla osób dorosłych do stosowania w okresie narażenia organizmu na czynniki zewnętrzne.

Informacja żywieniowa : 1 tabletka - Cynk 15 mg (150% RWS - referencyjna wartość spożycia.)

Składniki: cukier, glukoza, glukonian cynku, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion™), aromaty, substancja
przeciwzbrylający – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; stabilizator – glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca -
dwutlenek krzemu; substancje słodzące – sukraloza, acesulfam K.

Zalecana dzienna porcja: ssać powoli 1 tabletkę dziennie po posiłku. Po spożyciu tabletki należy powstrzymać się od jedzenia i picia
przez około 30 min.
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Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy
przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. 
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