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Cynk Plus A kaps.twarde 100 kaps.
 

Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent ZAKŁ. CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Cynk Plus A to suplement diety dostępny w postaci kapsułek, przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Każda
kapsułka zawiera 15 mg cynku w formie glukonianu cynku oraz 400 µg witaminy A, co stanowi zalecaną dzienną dawkę. Ten preparat
może być pomocny w uzupełnieniu codziennej diety w te ważne składniki odżywcze. Jest szczególnie polecany dla osób, które chcą
dbać o zdrową kondycję skóry, włosów i paznokci.

Suplement diety Cynk Plus A zawiera składniki o korzystnych właściwościach. Cynk i witamina A pomagają utrzymać zdrową skórę.
Cynk dodatkowo wspiera zdrowie włosów i paznokci, a także przyczynia się do prawidłowego metabolizmu witaminy A. Ponadto, cynk i
witamina A wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz utrzymanie prawidłowego widzenia. Cynk również
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Aby osiągnąć korzystne efekty deklarowanych działań, zaleca się spożywanie 1 kapsułki dziennie. Opakowanie zawiera 100 kapsułek, co
wystarcza na ponad 3-miesięczną suplementację dla jednej osoby dorosłej, z uwzględnieniem zalecanego dziennego spożycia.

Składniki
Glukonian cynku, nośnik (dwutlenek krzemu), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), octan retinylu.
Kapsułka żelatynowa twarda dwudzielna: żelatyna, barwnik (dwutlenek tytanu).

1 kapsułka zawiera:
cynk 15 mg (150%)*, witamina A 400 µg ekwiwalentu retinolu (50%)*.
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zastosowanie
Uzupełnienie codziennej diety osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia w cynk i witaminę A.

Sposób użycia
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 kapsułka dziennie.
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Kapsułkę należy spożyć po posiłku, popijając wodą.
Najlepsze efekty osiąga się przy dłuższym stosowaniu (minimum 3 miesiące).

Ważne wskazówki
Należy unikać stosowania suplementu diety Cynk Plus A w przypadku występowania nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Jeśli masz znane alergie lub reakcje uczuleniowe na cynk, witaminę A lub inne składniki, powinieneś skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem suplementacji.

Dodatkowo, w okresie ciąży i karmienia piersią, zawsze zaleca się skonsultowanie stosowania jakiegokolwiek suplementu diety z
lekarzem. W przypadku Cynk Plus A, z uwagi na obecność witaminy A, istnieje konieczność uwzględnienia ryzyka i korzyści związanych z
suplementacją w tym szczególnym okresie. Lekarz będzie najlepiej w stanie ocenić, czy stosowanie tego suplementu jest bezpieczne i
odpowiednie w przypadku ciąży lub karmienia piersią.
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