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Olimp Cynkovir Immuno x 30 tabl do ssania
 

Cena: 22,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cukier, glukoza, glukonian cynku, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion™), aromaty, substancja przeciwzbrylający: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; stabilizator: glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancje
słodzące: sukraloza, acesulfam K.

1 tabletka zawiera:
Cynk 15 mg (150%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
15 g

Charakterystyka

Suplement diety polecany dla osób dorosłych, ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na cynk.
Preparat występuje w formie tabletek do ssania o smaku owocowo-miętowym. Każda z tabletek – zalecana dzienna porcja – to
aż 15 mg cynku w postaci odpornego na kwaśne pH żołądka i łagodnego dla przewodu pokarmowego chelatu aminokwasowego
Albion oraz glukonianu cynku.
Cynk:

Sprzyja odpowiedniej pracy systemu odpornościowego
Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Ssać powoli 1 tabletkę dziennie po posiłku. Po spożyciu tabletki należy powstrzymać się od jedzenia i picia przez około 30 min.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać 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.
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