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Zincuprin x 60 tabl
 

Cena: 21,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AXXON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
glukonian cynku, glukonian miedzi oraz substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna i substancja przeciwzbrylająca: stearynian
magnezu

Zawartośc w 1 tabletce

cynk 5,3 mg (53% RWS)
miedź 300 µg (30% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
11,69 G ( 60 tabletek po 194,8 mg)

Charakterystyka
Suplement diety Zincuprin uzupełnia codzienną dietę w cynk i miedź.
Zincuprin należy stosować wspomagająco w przypadku gdy występują:

problemy skórne, związane z nadmierną czynnością gruczołów łojowych,
łamliwość, wypadanie i rozdwajanie końcówek włosów,
słabe, łamliwe paznokcie,
rozstępy na skórze,
znużenie i zmęczenie,
spadek odporności i podatności na zakażenia.

Przeciwwskazania
Bezwarunkowym przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są niewydolność nerek oraz choroba Wilsona (zaburzenie przemian
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metabolicznych miedzi).
W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować preparatu Zincuprin bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci od 4 - 11 r.ż.: 1 tabletka dziennie
Dorośli i młodzież powyżej 12 r.ż.: 3 tabletki dziennie.
1 godzina przed lub 2 godziny po posiłku

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C ,w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
Axxon Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
02-819 Warszawa

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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