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Olimp chela-cynk x 30 kaps
 

Cena: 12,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Olimp Chela-Cynk należy do grupy suplementów diety. Stosowany jest szczególnie przez osoby narażone na niedobór cynku w
organizmie — żyjące w stresie, będące w czasie rekonwalescencji, nadużywające alkoholu, a także osoby z chorobami nerek lub wątroby.
Grupami wiekowymi, narażonymi na niedobór cynku są osoby starsze oraz młodzież. Olimp Chela-Cynk przeznaczony jest również dla
osób, które zauważają u siebie niedobór cynku, objawiający się często osłabieniem, spadkiem odporności, pogorszeniem wyglądu skóry,
włosów i paznokci, podatnością na wszelkiego rodzaju infekcje, ograniczeniem apetytu oraz potencji seksualnej.

Olimp Chela-Cynk zawiera chelat aminokwasowy cynku — wysoko przyswajalny i hipoalergiczny. Cynk wchodzi w skład bardzo wielu
enzymów w organizmie, które to biorą udział w warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu procesach metabolicznych.

Olimp Chela-Cynk wspiera odporność, witalność i sprawność fizyczną organizmu (w tym również sprawność seksualną), przyczyniając
się do utrzymania go w dobrej formie.

Składniki
Diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), maltodekstryna, substancja wypełniająca — celuloza mikrokrystaliczna,
substancja przeciwzbrylająca — stearynian magnezu, kapsułka (składnik otoczki — żelatyna, barwnik: E 171)

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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Charakterystyka
Preparat Olimp Chela-Cynk przeznaczony jest do stosowania jako suplement diety, ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na
cynk.

Olimp Chela-Cynk to suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, szczególnie tych, u których podejrzewa się niedobór cynku w
organizmie. Zazwyczaj niedobór tego pierwiastka objawia się obniżeniem wydolności fizycznej, utratą apetytu, podatnością na infekcje
grzybicze, wirusowe i bakteryjne, osłabioną kondycją włosów, skóry i paznokci oraz osłabieniem odporności.

Olimp Chela-Cynk bywa stosowany przez osoby najbardziej narażone na niedobory cynku, czyli osoby starsze, młodzież oraz pacjenci w
okresie rekonwalescencji. Często po suplementację bogatą w cynk sięgają osoby żyjące w ciągłym napięciu i stresie, nadużywające
alkoholu oraz narażone na stres, a także osoby z chorobami wątroby lub nerek.

Olimp Chela-Cynk przyczynia się do uzupełnienia niedoborów cynku, wpływając na polepszenie kondycji fizycznej, odporności, stanu
kości, skóry, włosów i paznokci. Zawarty w preparacie cynk korzystnie wpływa też na potencję seksualną, prawidłowe funkcjonowanie
gruczołów płciowych, optymalną produkcję testosteronu i sprawność kanalików nasiennych u mężczyzn.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Olimp Chela-Cynk.

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

Przechowywanie
Suplement diety Olimp Chela-Cynk należy 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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

