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Zilavir, 30 kapsułek
 

Cena: 28,22 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

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*.

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

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.

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.

Przeciwwskazania:
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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.

Podmiot odpowiedzialny:

NUTROPHARMA Sp. z o.o.
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