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Zilavir x30 kapsułek
 

Cena: 20,35 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Nutro Pharma

Postać kapsułki

Substancja
czynna

bioflawonoidy, cynk, laktoferyna, witamina C,
witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, młodzież, od 15 roku życia

Opis produktu
 

Zilavir to złożony suplement diety, który zawiera wysoką dzienną porcję cynku (15 mg) uzupełnioną laktoferyną, witaminami D, C oraz
selenem. Składniki Zilavir pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, witamina D, C oraz selen) i
ochronie komórek organizmu przed niekorzystnym wpływem stresu oksydacyjnego (cynk, witamina C oraz selen). Cynk zawarty w Zilavir
występuje w postaci organicznego połączenia z kwasem glukonowym. Jest to forma o dobrej przyswajalności.1 Witamina C wpływa na
zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, co może przyczynić się do wsparcia organizmu w czasie podatności na osłabienie. Dodatek
bioflawonoidów cytrusowych wpływa na zwiększenie biodostępności witaminy C o około 30%.2 Laktoferyna to glikoproteina
występująca w organizmie w dużych ilościach w mleku (siarze), łzach oraz ślinie. 3

Czy wiesz, że...

Laktoferyna to glikoproteina, która ma wpływ na funkcje układu odpornościowego.5 Zaliczana jest do składowych systemu odporności
wrodzonej, który stanowi pierwszą i najszybciej reagującą linię obrony organizmu przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.6

1. Wegmüller R. et al. J Nutr. 2014; 144(2): 132–136; 2. Vinson JA. et al. Am J Clin Nutr. 1988 Sep;48(3):601-4.; 3. Artym J. Laktoferyna-
niezwykłe białko. Wyd. Borgis. Warszawa 2013; 4. Kruzel ML et al. Front. Immunol. 2017; 8:1438; 5. Superti F. Nutrients.
2020;12(9):E2562.

Witamina C

wspomaga w prawidłowym działaniu układu odpornościowego, prawidłowej produkcji kolagenu, co wpływa na właściwe funkcjonowania
naczyń krwionośnych oraz skóry. Witamina C pomaga w ochronie komórek przed niekorzystnym wpływem stresu oksydacyjnego

Cynk
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pomaga w utrzymaniu prawidłowych parametrów płodności i funkcji rozrodczych, odpowiedniego poziomu testosteronu oraz
prawidłowej syntezy DNA. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wykazuje właściwości
przeciwutleniające.

Witamina D

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i mięśniowego. Wpływa na normalizację procesów zapalnych oraz
bierze udział w procesie podziałów komórkowych

Bioflawonoidy cytrusowe

naturalne substancje pozyskiwane z owoców cytrusowych, cenione za wpływ na zwiększenie wchłaniania witaminy C.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 1 kapsułka zawiera:
WITAMINA C  (KWAS L-ASKORBINOWY)  200 mg (250%)*
CYNK (GLUKONIAN CYNKU) 15 mg  (150%)*
WITAMINA D (CHOLEKALCYFEROL) 50 μg (1000%)*
BIOFLAWONOIDY CYTRUSOWE Z GORZKIEJ POMARAŃCZY
(CITRUS AURANTIUM L.)

5 mg

SELEN 50 μg
LAKTOFERYNA 20 mg

*procent referencyjnych wartości spożycia

Składniki:

kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza; mączka ryżowa, laktoferyna bydlęca (z mleka),
cholekalcyferol, selenian (VI) sodu, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; bioflawonoidy cytrusowe,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

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:

NutroPharma Sp. z o.o.
ul. Jedności 10 A
05-506 Lesznowola
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