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Chellaflex Cynk 36 kaps.
 

Cena: 9,20 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 36 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Chellaflex Cynk, 36 kapsułek

suplement diety

Chellaflex Cynk zawiera cynk w postaci chelatu o wysokiej przyswajalności.

Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych, makroskładników odżywczych oraz witaminy A.
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, metabolizmu węglowodanów, funkcji poznawczych, poziomu testosteronu we krwi, a
także prawidłowej płodności i funkcji rozrodczych. Cynk pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie. Ponadto pomaga w
utrzymaniu zdrowych kości, prawidłowej syntezie białka oraz DNA. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym oraz bierze udział w procesie podziału komórek. W preparacie znajduje się cynk w
postaci wysoko przyswajalnego chelatu.

Zastosowanie: preparat zalecany jest w celu uzupełniania diety w cynk. Polecany jest zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym w celu
utrzymania prawidłowej pracy układu odpornościowego. Polecany jest osobom dbającym o zdrową skórę, włosy i paznokcie oraz
mężczyznom w wieku rozrodczym.

Zalecane spożycie: dorośli 1 kapsułka dziennie po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy
diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga
zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, żelatyna (składnik otoczki), diglicynian cynku - chelat cynku (9,1%), substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek
tytanu.

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera: 10 mg cynku (100% referencyjnej wartości spożycia).

Przechowywanie: przechowywać w temp. pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.
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