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PURITAN'S PRIDE Cynk 25 mg 100 tabletek
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Cynk 25 mg 100 tabletekWspomaga metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczówUczestniczy w
przemianach energetycznychPomaga utrzymać prawidłowe stężenie witaminy E we krwi oraz wchłaniać wit. AWspomaga gojenie się
ranWspiera prawidłowe działanie funkcji rozrodczychWspomaga obronę przed patogenamiPomaga widzieć w ciemnościWartościowe
wsparcie dla skóry, oczu i układu krwionośnego – glukonian cynkuPozytywnie działanie cynku, kojarzymy przede wszystkim w
kontekście problemów dermatologicznych. Owszem, w przypadku trudno gojących się ran, uciążliwego trądziku czy owrzodzeń, minerał
ten w postaci glukonianu cynku to doskonałe wsparcie organizmu. Uczestniczy w procesie regeneracji skóry oraz pozytywnie wpływa na
układ hormonalny, nierzadko będący odpowiedzialnym za niedoskonałości skóry. Cera tłusta i problematyczna, uzyska zatem
wartościową pomoc, gdyż jak wiemy – leczenie skóry z omawianymi przypadłościami często bywa żmudne i uciążliwe. Cynk organiczny
to również wzmocnienie oraz poprawa kondycji paznokci, które łatwo ulegają osłabieniu przy niewielkich wahaniach zdrowotnych.Cynk
organiczny występuje we wszystkich komórkach ciała! Za co jeszcze odpowiada?Na niedobory tego pierwiastka, powinny również
uważać kobiety w ciąży, mężczyźni oraz osoby zmagające się z nieprawidłowym poziomem cukru we krwi. Jest on niezwykle przydatny
przy niepłodności, wspomagając także wzrost i rozwój płodu. Zdrowie hormonalne mężczyzn również zależy od zawartości cynku
organicznego w organizmie. Jego odpowiedni poziom – podobnie jak u kobiet – wspiera leczenie bezpłodności, a także schorzeń
prostaty. Co więcej, dzięki wpływowi na wydzielanie insuliny, ułatwi diabetykom prawidłowe „zarządzanie” metabolizmem
węglowodanowym. Suplementację glukonianem cynku, warto rozważyć mając na uwadze właściwe funkcjonowanie układu nerwowego
i immunologicznego. Wspiera on równowagę psychiczną oraz emocjonalną, wspomagając przy tym produkcję białych krwinek i
działając przeciwwirusowo! Nie mamy chyba żadnych wątpliwości, jak pozytywny wpływ na nasze zdrowie ma cynk. Nie odkładajmy
suplementacji tym pierwiastkiem na później!Zalecane spożycieStosować jedną (1) tabletkę dziennie, najlepiej podczas
posiłku.WażneUwaga: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przeciwwskazania: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy
diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej
brakuje.SkładnikiGlukonian cynku (cynk), substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, fosforan diwapniowy, substancja
glazurująca: olej palmowy, substancje przeciwzbrylające: kwas stearynowy, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych.1 Tabletka % RWSCynk (Glukonian cynku) 25 mg 250 %% RWS - Referencyjna wartość spożyciaProducentPuritan's Pride,
INC.Oakdale, NY 11769, USADystrybutoreWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska 31/10156-400 Oleśnica
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