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BIO-CYNK 30 tabletek
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMA NORD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

BIO-CYNK 30 tabletek PHARMA NORD  

Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego  

Jest częścią prawidłowej syntezy DNA i specjalizacji komórek  

Przyczynia się ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym  

Przyczynia się do prawidłowego metabolizmu witaminy A  

Przyczynia się do zachowania równowagi kwasowo-zasadowej  

Pomaga zachować zdrowe włosy, skórę, paznokcie oraz kości  

Bio-Cynk to suplement organicznego związku cynku o wysokiej biodostępności.

Cynk jest istotnym minerałem. Jest on obecny w komórkach w całym organizmie.Zapotrzebowanie na cynk jest szczególnie duże w
okresie dojrzewania, jak również jest zwiększone u kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób w podeszłym wieku, narażonych na stres,
osób spożywających nadmierne ilości alkoholu, a także u osób cierpiących na nadmierną potliwość i przyjmujących preparaty
moczopędne. Organizm nie magazynuje cynku jako takiego,dlatego konieczne jest ciągłe uzupełnianie tego minerału.

Jest częścią prawidłowej syntezy DNA i specjalizacji komórek  

Przyczynia się prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego  
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Wspiera funkcje poznawcze oraz umiejętność uczenia się  

Wspiera płodność  

Wspiera prawidłowy metabolizm tłuszczu  

Pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej  

Jest niezbędny do prawidłowego metabolizmu witaminy A  

Pomaga zachować zdrowe włosy, paznokcie, skórę i kości  

Wspiera prawidłową syntezę białek w organizmie  

Pomaga utrzymać prawidłowy poziom testosteronu we krwi  

Pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm węglowodanów  

Jest ważny dla prawidłowego widzenia  

Przyczynia się do ochrony komórek organizmu przed stresem oksydacyjnym  

Cynk jest nietoksyczny w ograniczonych ilościach. Wysokie spożycie cynku przez dłuższy czas (10-30 razy RDA) może powodować
niedobór miedzi.Jednoczesne przyjmowanie cynku i żelaza, może mieć negatywny wpływ na wchłanianie cynku w organizmie. Wysokie
spożycie wapnia może także zmniejszyć absorpcję cynku w organizmie.

 

Przechowywanie

Przechowywać w ciemnym, suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

Zalecane spożycie  

1 tabletka, o ile nie zalecono inaczej. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Połykać w całości najlepiej wieczorem.  

 

Składniki

  

1 tabletka zawiera

  

 

  

% RDA*

  

Cynk

  

15 mg

  

150%

* RDA = Zalecane dzienne spożycie
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Jednowodna glukoza, Glukonian cynku, Celuloza mikrokrystaliczna, Sole magnezowe kwasów tłuszczowych, Dwutlenek krzemu  

 

 

 

 

Producent:

Pharma Nord ApS,  

Tinglykke 4-6

DK-6500 Vojens

Dania  
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