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Zilavir kaps. 30 kaps.
 

Cena: 34,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

ZILAVIR
Suplement diety

Składniki produktu pomagają wspierać odporność*
*Cynk, witamina D, C oraz selen pomagają wspierać odporność.

30 DNI STOSOWANIA

Właściwości i wskazania do stosowania:
Zilavir to złożony suplement diety, który zawiera wysoką dzienną porcję cynku (15 mg) uzupełnioną laktoferyną, witaminami D, C oraz
selenem. Składniki Zilavir pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, witamina D, C oraz selen) i
ochronie komórek organizmu przed niekorzystnym wpływem stresu oksydacyjnego (cynk, witamina C oraz selen). Cynk zawarty w Zilavir
występuje w postaci organicznego połączenia z kwasem glukonowym. Jest to forma o dobrej przyswajalności. 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%.
Laktoferyna to glikoproteina występująca w organizmie w dużych ilościach w mleku (siarze), łzach oraz ślinie.

Czy wiesz, że... Laktoferyna to glikoproteina, która ma wpływ na funkcje układu odpornościowego. Zaliczana jest do składowych
systemu odporności wrodzonej, który stanowi pierwszą i najszybciej reagującą linię obrony organizmu przed niekorzystnymi czynnikami
zewnętrznymi.

Składniki aktywne w porcji dziennej
1 kapsułka zawiera
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 200 mg (250%)*
Cynk (glukonian cynku) 15 mg (150%)*
Witamina D (cholekalcyferol) 50 μg (1000%)*
Selen (selenian (VI) sodu) 50 μg (91%)*
Bioflawonoidy cytrusowe z gorzkiej pomarańczy (Citrus 5 mg aurantium L)
Laktoferyna 20 mg
*Procent Referencyjnych Wartości Spożycia 
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Składniki
kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza; mączka ryżowa, laktoferyna bydlęca (z mleka),
cholekalcyferol, selenian (VI) sodu, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; bioflawonoidy cytrusowe,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Sposób użycia:
1 kapsułka dziennie podczas posiłku.
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. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku z lekarzem lub
farmaceutą.

Do stosowania od 15 roku życia.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość 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.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Produkt odpowiedni dla wegetarian

Opakowanie:
30 kapsułek
19,6 g

Producent:
NUTROPHARMA Sp. z o. o.
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