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Olimp Chela-Cynk x30 kapsułek
 

Cena: 10,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Substancja
czynna

cynk

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

CYNK NOWEJ GENERACJI

Chela-Cynk® to suplement diety zawierający najlepiej przyswajalną formę cynku w postaci najwyższej jakości diglicynianu cynku
Albion® (chelat aminokwasowy).

Badania naukowe udowodniły, że cynk:

jest niezbędny do funkcjonowania układu immunologicznego oraz narządu wzroku
uczestniczy w utrzymaniu prawidłowej płodności i możliwości rozmnażania się oraz prawidłowego stężenia testosteronu
jest niezbędny w syntezie białek i metabolizmie makroskładników pokarmowych oraz w utrzymaniu prawidłowej gospodarki
kwasowo-zasadowej
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych
chroni składniki komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym
zapewnia utrzymanie właściwego stanu kości
przyczynia się do utrzymania prawidłowego wyglądu skóry, włosów i paznokci

Chela-Cynk® to wysoko przyswajalne źródło cynku w formie najwyższej jakości chelatu aminokwasowego cynku firmy Albion®, co
zapewnia jego właściwą absorbcję z przewodu pokarmowego i odpowiednią dystrybucję.

Chelat aminokwasowy cynku Albion® jest całkowicie hipoalergiczny (nr patentu US 7,838,042), co jest niezwykle istotne z punktu
widzenia bezpieczeństwa preparatu.
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Preparat przeznaczony:

do stosowania jako suplement diety ułatwiający pokrycie podstawowego zapotrzebowania organizmu na cynk.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Skład:

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka % RWS

Cynk 15 mg 150%
*RWS – referencyjna wartość spożycia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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