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• Jon cynku w cząsteczce tego chelatu przyłączony jest do 
dwóch cząsteczek jednego z najprostszych aminokwasów 
białkowych – glicyny.

• Diglicynian cynku jest formą chemiczną o lepszej 
biodostępności niż glukonian cynku1,2.

• Cynk w produkcie występuje w formie chelatu – diglicynianu cynku†.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 tabletka 
dziennie z przerwą co 
3. dzień, najlepiej w trakcie 
posiłku lub według wskazań 
lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Wsparcie układu 
odpornościowego3,4,5.

• Ochrona przed stresem 
oksydacyjnym.

• Wsparcie metabolizmu 
kwasów tłuszczowych 
oraz makroskładników 
odżywczych.

• Zdrowe włosy, skóra, 
paznokcie i kości.

• Wsparcie płodności.
• Utrzymanie prawidłowego 

widzenia i funkcji 
poznawczych.

BADANIA/ 
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób, które szukają wsparcia 
funkcjonowania układu 
odpornościowego.

• Dla osób, które szukają wsparcia 
w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym.

• Dla osób, które chcą wesprzeć 
funkcjonowanie swojego metabolizmu.

• Dla osób, które chcą zadbać o skórę, 
włosy i paznokcie.

• Dla osób, które chcą zadbać o swoją 
płodność.

DLA KOGO:

• Ultibio Immune
• Ester-C® plus 500 mg witaminy C
• Czosnek 500 mg

POWIĄZANE  
SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

TABLETEK
P800

100

CYNK CHELAT
Suplement diety

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.
NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji przedłużających 
trwałość, substancji słodzących, aromatów, 
barwników.

PSZENICY

CUKRÓW,
SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

CYNK CHELAT
Składniki:

• Analiza farmakokinetyczna wykazała wyższą biodostępność diglicynianu cynku 
w porównaniu z glukonianem cynku o ok. 43%1. Absorpcja cynku przez organizm 
w przypadku glukonianu cynku wynosi ok. 60%2 – dla diglicynianu cynku wartość 
ta wynosi ok. 86%.

• U osób starszych obserwuje się osłabienie funkcjonowania układu 
odpornościowego3. Badania kliniczne z udziałem osób po 65. roku życia wykazały, 
że suplementacja cynkiem (25 mg dziennie przez 3 miesiące) zwiększyła 
liczbę komórek odpornościowych we krwi (limfocytów T)4. Podobne badania 
z udziałem osób w  wieku 55-70  lat z mniejszą porcją dzienną suplementacji  
(15 mg  cynku dziennie przez 6 miesięcy) także potwierdziły zwiększenie 
liczebności limfocytów T  (CD4 do CD8). Z drugiej strony pokazały jednak, jak 
ważna jest homeostaza cynku, gdyż w przypadku stosowania większych porcji 
(30 mg dziennie), spadała liczebność limfocytów B – nie mniej ważnych komórek 
układu odpornościowego co inne limfocyty5.

BADANIA NAUKOWE:

• Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
• Cynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
• Cynk przyczynia się do utrzymaniu prawidłowego metabolizmu kwasów 

tłuszczowych oraz makroskładników odżywczych.
• Cynk pomaga zachować zdrową skórę, zdrowe włosy i paznokcie.
• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji 

rozrodczych.
• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.
• Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.
• Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

Substancje wypełniające: celuloza, fosforany wapnia, kwas cytrynowy, guma 
celulozowa usieciowana; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole 
magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, (roślinne) kwasy tłuszczowe.
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
† – Albion International, Inc.
Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub 
chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w 
temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny dla 
małych dzieci. 
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie spożywać innych 
suplementów diety zawierających cynk. Produkt nie jest substytutem zróżnicowanej 
diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne.
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia  
(1 tabletka z przerwą co 3. dzień) zawiera: %RWS*

Cynk (diglicynian cynku†) 22 mg 220

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.


