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Zilavir, wspiera odporność, cynk selen laktoferyna, 30
kapsułek
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

ZILAVIR - 30 KAPSUŁEK
KOMPLEKSOWY PREPARAT O UNIKATOWYM SKŁADZIE WSPIERAJĄCY ODPORNOŚĆ

Zilavir® to złożony suplement diety, który zawiera wysoką dzienną porcję cynku (15 mg) uzupełnioną laktoferyną, witaminami D, C oraz
selenem. Składniki preparatu pomagają wspierać odporność.

Składniki Zilavir® pomagają w:

 Prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, witamina D, C oraz selen).

 Ochronie komórek organizmu przed niekorzystnym wpływem stresu oksydacyjnego (cynk, witamina C oraz selen).

Składniki aktywne:

Cynk zawarty w Zilavir® występuje w postaci organicznego połączenia z kwasem glukonowym. Jest to forma o dobrej
przyswajalności (1).

Witamina C wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, co może przyczynić się do wsparcia organizmu w czasie
podatności na osłabienie.

Dodatek bioflawonoidów cytrusowych wpływa na zwiększenie biodostępności witaminy C o około 30%(2).

 Laktoferyna to glikoproteina występująca w organizmie w dużych ilościach w mleku (siarze), łzach oraz ślinie (3).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
https://www.drogeriakrokus.pl/zilavir-wspiera-odpornosc-cynk-selen-laktoferyna-30-kapsulek.html
https://www.drogeriakrokus.pl/zilavir-wspiera-odpornosc-cynk-selen-laktoferyna-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

Składniki aktywne w 1 kapsułce:

Cynk: 15 mg

Laktoferyna: 20 mg

Bioflawonoidy cytrusowe z gorzkiej pomarańczy: 5 mg

Selen: 50 ug

Witamina C: 200 mg

Witamina D: 50 ug (2000 IU)

Dawkowanie:

1 tabletka dziennie. Od 15 roku życia.

Uwagi:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ze względu na zawartość cynku preparat może zmniejszać wchłanianie antybiotyków z grupy tetracyklin.

Żelazo, wapń, dieta mleczna mogą zmniejszyć wchłanianie niektórych składników preparatu.

Przy spożyciu na czczo preparatu mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaliczny posmak w ustach.

Przy długotrwałym stosowaniu należy monitorować poziom miedzi w organizmie.

Nie należy łączyć z innymi preparatami zawierającymi cynk lub witaminę D.

Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o., ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola.
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