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CYNKOMIT MSE 60 KAPS. DR ENZMANN
 

Cena: 109,00 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent Mito-Pharma

Opis produktu
 

  CYNKOMIT MSE 60 kaps
Preparat zawiera cynk w skoncentrowanej formie, który jest szczególnie dobrze przyswajalny i bardzo dobrze tolerowany. Badania
porównawcze pokazują, że resorpcja chelatu cynku jest o 43% wyższa w porównaniu do organicznych związków glukonianu cynku.

  Cynk zawarty w preparacie CYNKOMIT MSE jest wielokrotnie związany z aminokwasem glicyną (w kompleksie z chelatem) i stoi w
centrum tego kompleksu. Dlatego jest to kompleks cynku z glicyną, który posiada:

  wyraźnie podwyższoną stabilność w porównaniu do ,,prostszych” związków cynku
  podwyższoną stabilność w pasażu żołądkowo-jelitowym
  dzięki wielokrotnym wiązaniom (forma chelatu) ochronę przed interakcją z innymi związkami, które mogą ograniczać przyswajanie
cynku.

  Cynkomit MSE - jest bardzo dobrze tolerowany przez organizm - nie zawiera kazeiny, laktozy, drożdży, żelatyny, glutenu i barwników
  Wysoka skuteczność w zwalczaniu halitozy
  Najwyższy stopień czystości i dobra przyswajalność gwarantowane przez Niemieckie Laboratorium MSE i zespół badawczy dr Franza
Enzmanna.
  Preparat tworzony zgodnie z GMP - stosowanie preparatów zgodnie z GMP gwarantuje, że otrzymujecie Państwo określone substancje
w dawkach zgodnych z informacją podaną na opakowaniu.
Skład i sposób uzycia

Skład:
substancja czynna: diglicynian cynku (15 mg),
substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu (krzemionka), hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki),
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,
substancja zagęszczająca: guma gellan

Sposób użycia i dawkowanie: 1 kapsułka dziennie. Najlepiej spożywać przed lub podczas posiłku popijając wystarczającą ilością wody.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy przestrzegać zdrowego trybu życia i różnorodnie
się odżywiać.

CYNKOMIT MSE nie zawiera kazeiny, laktozy, glutenu, soi, żelatyny i barwników. Dla diabetyków - nie zawiera oznaczenia BE
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