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OSTROVIT PHARMA Zinc Cynk 90 tabletek do ssania
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent FITNESS TRADING Robert Szulborski

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościOSTROVIT PHARMA Zinc Cynk 90 tabletek do ssaniaOstroVit Pharma Zinc Lozenges to najwyższej jakości suplement
diety w tabletkach do ssania o smaku cytrynowo-miętowym zawierającym organiczną formę cynku (glukonian cynku) oraz kwas L-
askorbinowy (witaminę C). Linia Pharma to najnowsze "dziecko" firmy OstroVit, która jakość surowców, farmaceutyczną staranność
produkcji oraz wszystkie komponenty dzięki, którym powstaje suplement, stawia na pierwszym miejscu. OstroVit Pharma to
bezwzględnie elitarne suplementy dla konsumentów wiedzących co jest dla nich najważniejsze.Maksymalna możliwa porcja cynku w
sprzedaży 15 mgTabletki do ssania o smaku cytrynowo-miętowymNajwyższa jakość surowców i produkcjiSzklana, ciemna buteleczka z
tabletkamiDodatek witaminy C (kwas L-askorbinowy)90 porcji w jednym opakowaniuOstroVit Pharma Zinc LozengesOstroVit Pharma
Zinc Lozenges to najnowszy preparat w łatwej do przyjęcia postaci, tabletek do ssania o smaku cytrynowo-miętowym. Cynk jako
kluczowy składnik mineralny jest niezbędny w naszej diecie do poprawnego funkcjonowania naszego organizmu, wspierania procesów
immunomodulujących, a w postaci organicznego glukonianu do ssania, działając miejscowo, zwiększając sprawność organizmu oraz
podnosząc funkcje odpornościowe.Cynk jest jednym z niezbędnych minerałów w diecie człowieka. Odgrywa niebagatelną rolę jako
składnik dziesiątek różnych enzymów. Występuje głównie w produktach mięsnych oraz jajach, ostrygach, rybach czy roślinach
strączkowych. Badania sugerują, że niski poziom cynku może zmniejszać wrażliwość na insulinę, ale również wysoki poziom
testosteronu. Cynk najczęściej "opuszcza" nasz organizm razem z potem, co sprawia, że suplementacja tego minerału jest tak bardzo
ważna dla sportowców, którzy niedostatecznie dostarczają cynk do swojego organizmu. Niedobory cynku mogą objawiać się w
zmianach skórnych takich jak trądzik czy owrzodzenia.Właściwości OstroVit Pharma Zinc LozengesCynk wspomaga działanie układu
odpornościowegoCynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowejCynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych
funkcji poznawczychCynk pomaga w prawidłowej syntezie DNACynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych
funkcji rozrodczychPrzyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczychCynk przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowychPrzyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy
APomaga w prawidłowej syntezie białkaPomaga w utrzymaniu zdrowych kościPomaga zachować zdrowe włosy, paznokcie oraz
skóręPomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwiPomaga w utrzymaniu prawidłowego widzeniaPomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowegoCynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnymCynk bierze
udział w procesie podziału komórekZalecane spożycieSsać 1 tabletkę dziennie, po posiłku. Po spożyciu powstrzymać się od
przyjmowania pokarmów i picia przez 30 minut. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.WażneNie przekraczać zalecanej dziennej
porcji do spożycia.SkładnikiGlukoza, glukonian cynku (cynk), kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja wypełniająca: celuloza
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mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; aromaty, substancje
słodzące: sukraloza, acesulfam K.Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu,
owies, jaja, skorupiaki, ryby.ProducentFitness Trading Robert Szulborskiul. Sitarska 1618-300 Zambrów
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