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Salfazin, cynk 15 mg, odporność, skóra włosy paznokcie, 90
kapsułek
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HOLBEX

Opis produktu
 

SALFAZIN - 90 KAPSUŁEK
Suplement diety Salfazin® to preparat złożony, który zawiera wysoką porcję dzienną cynku (15 mg) uzupełnioną witaminami A, E, C
oraz B6.

Składniki produktu pomagają zachować:

Odporność

Zdrową skórę, włosy i paznokcie

Składniki Salfazin® pomagają w:

Prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, witamina A, C i B6)

Ochronie komórek organizmu przed stresem oksydacyjnym (cynk, witamina C oraz witamina E) wpływającym niekorzystnie na
organizm.

Cynk zawarty w Salfazin® jest w postaci organicznego połączenia z kwasem glukonowym. Jest to forma o dobrej przyswajalności
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zapewniającej jednocześnie bezpieczeństwo użytej ilości cynku.

Witamina A wraz z cynkiem pomagają utrzymać zdrową skórę.

Witamina C wspiera produkcję kolagenu odpowiedzialnego za utrzymanie jej sprężystości.

Cynk wspiera zdrowie paznokci i włosów.

Salfazin® może mieć także zastosowanie u osób, które chcą wesprzeć płodność. Cynk odpowiada za utrzymanie funkcji rozrodczych,
a witamina B6 reguluje aktywność hormonalną wpływającą na rozrodczość. Stres oksydacyjny jest jednym ze znanych czynników
wpływających niekorzystnie na jakość nasienia a podaż składników o działaniu antyoksydacyjnym takich jak cynk, witamina E czy
witamina C może go niwelować.

Składniki aktywne w porcji dziennej: 1 kapsułka zawiera

Witamina A: 150 µg (18,8%)*

Witamina E: 16,85 mg (138,8%)*

Witamina C: 75 mg (93,8%)*

Witamina B6: 10 mg (714,3%)*

Cynk: 15 mg (150%)*

Dzika róża (owoc): 5 mg

*Procent Referencyjnych Wartości Spożycia

Sposób użycia:

1 kapsułka dziennie podczas posiłku.

Składniki:

Mąka ryżowa, glukonian cynku, kapsułka: żelatyna;kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, chlorowodorek pirydoksyny, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; octan retinylu, dzika róża (Rosa canina L. – owoc,
ekstrakt 4:1).

Uwagi:

Nie należy łączyć z innymi preparatami zawierającymi cynk.

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników
aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.
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Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Przechowywac w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostepny dla małych dzieci.

Wyprodukowano bez uzycia pszenicy.

Producent: NutroPharma Sp.z o.o., ul. Jedności 10 A, Lesznowola.
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