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Zinc gluconat 30mg 60 cps
NUTRIFIC

Zinc gluconat 30mg NUTRIFIC este un
oligoelement implicat în multe reacții enzimatice și
joacă un rol important în metabolismul proteinelor,
carbohidraților și grăsimilor. Pentru sănătatea
umană este necesar în cantități mici pentru creștere
dar și pentru simțuri, precum gust și miros.

Zincul se găsește în tot corpul. Organismul nu
stochează zincul în exces, astfel încât acesta trebuie
obținut din alimente: pește și fructe de mare, carne
de vită, pasăre, porc, legume, nuci, semințe și
cereale. Zincul este necesar pentru funcționarea

sistemului imunitar, pentru vindecarea rănilor, coagularea sanguină, funcția tiroidiană etc. Joacă de
asemenea, un rol esențial în menținerea vederii și poate avea efecte asupra virusurilor. 

Cum acționează suplimentul Zinc gluconat 30mg NUTRIFIC asupra organismului tău?

Contribuie la funcția cognitivă normală
Contribuie la sinteza normală de ADN
Contribuie la menținerea fertilității și reproducerii normale
Contribuie la metabolismul normal al macronutrienților
Contribuie la metabolismul normal al acizilor grași
Contribuie la metabolismul normal al vitaminei A
Contribuie la sinteza normală a proteinelor
Contribuie la menținerea sănătății sistemului osos
Contribuie la menținerea sănătății părului, unghiilor și pielii
Contribuie la menținerea concentrațiilor normale de testosteron din sânge
Contribuie la menținerea vederii normale
Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
Contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ
Contribuie la procesul de diviziune celulară

Ingrediente:
Fiecare capsulă conține: gluconat de zinc 30mg, celuloză microcristalină, fosfat de calciu, stearat de
magneziu, capsulă: gelatină.

Recomandări și indicații terapeutice:
Conform studiilor, consumul de Zinc gluconat 30mg NUTRIFIC este indicat în următoarele
situații:

Carență (deficit, lipsă) de zinc
Pierderea vederii la vârstnici
Utilizarea de suplimente de zinc cu vitamine antioxidante (vitamina C, vitamina A – beta
caroten) poate ajuta la încetinirea procesului de pierdere a vederii la persoanele cu risc
ridicat.
Deficit de atenție și hiperactivitate
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Adaugarea de zinc la medicatia specifica ar putea diminua o serie de manifestari la copii, sau
ar putea scadea dozele de medicatie alopata.
Răceli
Daca zincul este administrat în decurs de 24 de ore după primele simptome de răceală, poate
ajuta la scurtarea duratei răcelii.
Diaree
Utilizarea orală de zinc poate reduce durata și severitatea diareei.

Mod de administrare
Adulti: câte 1 capsulă pe zi, după masă, cu o cantitate adecvată de apă.

Dozaj și durata de administrare
Administrarea de zinc în doze de maximum 40mg /zi se poate recomanda pentru perioade de
maximum 12 săptămâni. Dozele mai mari de 40mg se pot administra pe perioade scurte de timp și
doar cu acordul medicului. 

Reacții adverse
Zincul administrat pe stomacul gol sau în doze mari poate provoca dureri de stomac și vomă.

Atenționări
Acest produs este un supliment alimentar. A nu se administra copiilor sub 3 ani. A se păstra la loc
uscat, ferit de lumina și căldura (la temperaturi sub 25° C). A nu se lăsa la îndemana și vederea
copiilor. Produsul nu este recomandat ca înlocuitor al unui regim alimentar variat și echilibrat și al
unui mod de viață sănătos. A nu se depăși porția zilnică recomandată.

Conținut pachet
Flacon PET cu 60 de capsule.


