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Naturell Cynk organiczny + C Suplement diety 60 tabletek do
ssania Instant
 

Cena: 16,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
15 mg cynku + 80 mg wit. C

Zawarty w preparacie cynk:

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
Wspiera metabolizm węglowodanów i kwasów tłuszczowych
Pomaga utrzymać zdrową skórę, mocne włosy i paznokcie

Zawarta w preparacie witamina C:

Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia

Cynk w postaci organicznej ma wyższą biodostępność niż ten w formie nieorganicznej. Dlatego też stosowanie cynku w formie
organicznej łatwiej uzupełni jego braki w organizmie.

Tabletka do ssania Instant to innowacyjna postać preparatów marki Naturell, opracowanych w szwedzkim Laboratorium Badawczym
Naturell

nie wymaga połykania ani popijania
szybko rozpuszczająca się na języku
wygodne stosowanie
nowoczesna postać w celu szybszego przyswajania składników.

Składniki
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substancja wypełniająca: mannitol, witamina C (L-askorbinian sodu), cynk (cytrynian cynku), skrobia, witamina C (kwas L-askorbinowy),
substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), skrobia modyfikowana: hydroksypropyloskrobia, aromat, substancje
glazurujące: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), Naturall Cynk Organiczny + C zawiera
substancję słodzącą

Wartości odżywcze
Jedna tabletka zawiera

witamina C (kwas L-askorbinowy) 80 mg (100%*)
cynk 15 mg (150%*) (50 mg cytrynianu cynku)
* - procent realizacji referencyjnych wartości spożycia

Dawkowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: dorośli 1 tabletkę dziennie po
posiłku.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Spożywanie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Preparat nie zawiera cukru.

Ograniczenia stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Preparat nie może być przyjmowany przez dzieci, kobiety
w ciąży i matki karmiące.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Alergeny
Skorupiaki: Może zawierać, Ryba: Zawiera, Soja: Może zawierać

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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