
OD
PO

RN
OŚ

Ć ODPORNOŚĆ

SOLGAR®

D0

0 L ENW

• Suplement zawiera dwie formy cynku: cytrynian cynku 
i glukonian cynku.

• Naturalny aromat cytrynowy odpowiada za pyszny 
smak tego suplementu diety.

• Cynk w łatwej to spożycia postaci pastylek do ssania.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 pastylka 
dziennie, najlepiej w trakcie 
posiłku lub według wskazań 
lekarza. Pastylkę należy 
rozpuścić w ustach. 

SPOSÓB UŻYCIA:

• Wsparcie układu 
odpornościowego1,2,3.

• 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:

• Witamina C 500 mg do ssania s. pomarańczowy
• Beta Glukany
• Kwercetyna Kompleks

POWIĄZANE  
SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

PASTYLEK 
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CYNK PASTYLKI DO SSANIA
Suplement diety

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.
NIE ZAWIERA:

sztucznych substancji przedłużających 
trwałość, substancji słodzących, 
barwników.

PSZENICY PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

CYNK PASTYLKI DO SSANIA
Składniki:

• Cynk odgrywa rolę w funkcjonowaniu komórek układu odpornościowego 
– makrofagów. Makrofagi to duże komórki żerne, które w procesie zwanym 
fagocytozą „zjadają i trawią” pozostałości komórkowe, obce substancje, mikroby  
i inne obce elementy. Do zarażonej tkanki w ciele makrofagi docierają w niedojrzałej 
formie monocytów. Odpowiednia ilość cynku (homeostaza cynkowa) w tkance 
oraz wewnątrz monocytów umożliwia przekształcanie się ich (dojrzewanie)  
w funkcjonalne makrofagi1.

• Metaanalizy kilkunastu badań klinicznych przeprowadzone w 20122 oraz 20133 roku 
wskazują, że suplementacja cynkiem w postaci pastylek do ssania (w badaniach 
podawano od 5 mg do 75 mg  cynku) skracała okres gorszego samopoczucia 
w czasie narażenia odporności na czynniki zewnętrzne w porównaniu do grupy 
placebo.

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:

Odparowany sok z trzciny cukrowej, substancje wypełniające: celuloza, sól sodowa 
oktenylobursztynianu skrobiowego, kwas cytrynowy; substancje przeciwzbrylające: 
(roślinne) kwasy tłuszczowe, sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu; maltodekstryna, naturalny aromat cytrynowy.
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

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 pastylka) zawiera: %RWS*

Cynk (cytrynian cynku, glukonian cynku) 23 mg 230

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


