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Link do produktu: https://www.butikzdrowia.pl/witamina-ccynk-liposomalna-p-142.html

Witamina C+Cynk liposomalna
Cena

104,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Acti Novo Germany

Opis produktu
Liposomalna Witamina C + Cynk

250 ml

Zarówno cynk jak i witamina C nie mogą być wytwarzane samodzielnie przez organizm ludzki, ale są niezbędne do osiągnięcia
pełni funkcjonowania systemu immunologicznego i obronnego. Prawie żaden inny minerał nie ma tak silnego wpływu na
równowagę całego organizmu jak niezbędny pierwiastek śladowy - cynk. Te dwa mikroelementy chronią przed wolnymi
rodnikami i stresem oksydacyjnym oraz działają jako ważne antyoksydanty w organizmie. Ich wspólne działanie wpływa
również na cały bilans energetyczny człowieka oraz na liczne procesy metaboliczne.

Pierwiastek śladowy cynku:
• wspomaga przemianę kwasowo-zasadową.
• wspiera utrzymanie skóry, włosów, paznokci i kości w dobrej kondycji.
• przyczynia się do utrzymania prawidłowej pracy oczu.
• wspiera metabolizm węglowodanów i kwasów tłuszczowych.
• przyczynia się do prawidłowej syntezy białek.
• wspomaga funkcje poznawcze.
• wspomaga syntezę DNA i płodność.

Cynk znajduje się w większych ilościach w żywności, takiej jak mięso, ryby, rośliny strączkowe i pełne ziarna. Aby pokryć
dzienne zapotrzebowanie Niemieckie Towarzystwo Żywieniowe zaleca spożycie 7 do 10 miligramów dla dorosłych. Szczególnie
weganie i wegetarianie powinni zadbać o odpowiednie dostarczenie cynku do organizmu, aby zapobiec jego niedoborom!

Badania stwierdzają: Dłuższe dostarczanie składników odżywczych przez liposomy
Połączyliśmy dwa aktywne składniki: witaminę C i cynk w jednym produkcie, aby stworzyć potężną, liposomalną kombinację
produktów dla Twojego układu odpornościowego.
• wysoka dawka 25 mg cynku na 10 ml
• miesięczna dawka cynku w jednej butelce
• w 100% wegański i wolny od alergenów
• wyprodukowany w Niemczech
Porównanie dawek do pożywienia: 25 mg cynku jest równoważne 315 g pestek dyni. 1000 mg witaminy C to równowartość 10
dużych pomarańczy. Masz wybór!
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Stężenie: 10 ml zawiera 1000 mg witaminy C i 25 mg cynku*
Wegański
Do 63x większa biodostępność
Bez soi
Bez polepszaczy smaków

Naturalny
Tylko naturalne środki konserwujące
Bez glutenu
Nieprzeznaczony dla kobiet w ciąży

Lecytyna słonecznikowa
Bez laktozy
Bez dodatku cukru
Nieprzeznaczony dla dzieci

Wartości odżywcze

na 100 ml
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcze
Tłuszcze nasycone
Tłuszcze nienasycone
Węglowodany
Cukier
Błonnik
Białka
Sód

na dawkę (10 ml)
516,00 KJ
128,00 kcal
10,80 g
3,50 g
7,30 g
5,20 g
0,30 g
1,20 g
1,10 g
0,58 g

Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcze
Tłuszcze nasycone
Tłuszcze nienasycone
Węglowodany
Cukier
Błonnik
Białka
Sód

51,60 KJ
12,80 kcal
1,08 g
0,35 g
0,73 g
0,52 g
0,03 g
0,12 g
0,11 g
0,06 g

Składniki
Woda, fosfolipidy, L-askorbinian sodu, wyciąg z rokitnika, askorbinian cynku, środek zakwaszający (kwas jabłkowy)
*Wartości referencyjne składników odżywczych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011.
**Nie ustalono wartości referencyjnej składnika odżywczego dla UE
Produkt nie może być stosowany jako substytut zdrowego trybu życia ani zrównoważonej, zróżnicowanej diety. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i dzieci.

Dawkowanie

10 ml / 24h

2 łyżeczki

Termin przydatności po otwarciu i
przechowywaniu w lodówce - 6 tygodni

UWAGA
Stosuj razem z kwercytyną liposomalną a wrócisz szybko do zdrowia w okresie aktywności wirusa!
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