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Viridian Cynk Complex x 30 kaps
 

Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VIRIDIAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
1 kapsułka zawiera:

Cynk ( picolinate) - 15 mg (150% RWS)
Miedź ( citrate) - 1 mg (100% RWS)
Naturalny Beta Karoten karetonoid mix (D.Salina) - 900 µg *
wegetariańska kapsułka (HPMC- hydroksypropylometyloceluloza) 100 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Na bazie lucerny, spiruliny i borówki

Masa netto
Pojemność: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Cynk znajduje się w każdej komórce ciała i jest składnikiem ponad 200 enzymów. Organizm ludzki zawiera łącznie od 1,4 do 2,5
g cynku, który jest zmagazynowany głównie w mięśniach – 65%, poza tym jest skoncentrowany w czerwonych i białych
krwinkach. Cynk uczestniczy w praktycznie każdym aspekcie dotyczącym odporności organizmu. Szczególnie ważny dla
mężczyzn.
Cynk Complex firmy Viridan to synergiczny bilans cynku z innymi kluczowymi składnikami odżywczymi odpowiedzialnymi za
system immunologiczny oraz wygląd skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Jedna kapsułka dziennie w czasie posiłku albo według zaleceń lekarza.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Viridian Nutrition
Northamptonshire NNII
4HB UK

Ważne informacje
Odpowiednie dla wegan.

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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