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Olimp Chela-Cynk 30 kaps.
 

Cena: 10,40 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp Chela-Cynk 30 kapsułek

to suplement diety zawierający najlepiej przyswajalną formę cynku w postaci najwyższej jakości diglicynianu cynku Albion® (chelat
aminokwasowy).

Preparat przeznaczony do stosowania jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na cynk.

Badania naukowe udowodniły, że cynk:

  jest niezbędny do funkcjonowania układu immunologicznego oraz narządu wzroku
  uczestniczy w utrzymaniu prawidłowej płodności i możliwości rozmnażania się oraz prawidłowego stężenia testosteronu
  jest niezbędny w syntezie białek i metabolizmie makroskładników pokarmowych oraz w utrzymaniu prawidłowej gospodarki kwasowo-
zasadowej
  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych
  chroni składniki komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym
  zapewnia utrzymanie właściwego stanu kości
  przyczynia się do utrzymania prawidłowego wyglądu skóry, włosów i paznokci

Zawartość (1 kapsułka):

  Cynk 15mg (150% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto opakowania: 12 g
Masa netto 1 kapsułki: 400 mg
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka raz dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
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