ZMC PLUS
Effektivt zinktillskott





Sänker för höga kopparnivåer.



Särskilt bra vid virusinfektioner.



Stärker blodkärl, ledband och ligament. Påskyndar sårläkning.



Minskar benägenhet för allergiska och inflammatoriska reaktioner.



Innehåller kombination av näringsämnen som samverkar och optimerar
effekten av zink.



ZMC Plus innehåller en kombination av bland annat zink, mangan och Cvitamin.



C-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion samtidigt som det
bidrar till att minska trötthet och utmattning.



Zink bidrar också till immunsystemets normala funktion.



Mangan bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress och bidrar till normal
bildning av bindväv.

ZMC Plus innehåller en kombination av bland annat zink, mangan och C-vitamin.
C-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion samtidigt som det bidrar till att
minska trötthet och utmattning. Zink bidrar också till immunsystemets normala
funktion. Mangan bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress och bidrar till normal
bildning av bindväv. ZMC Plus är särskilt utformad för att fungera i en balansering efter
en hårmineralanalys. Zinktillskott bör inte intas om kopparbrist är konstaterad. Koppar/zinkförhållandet kan avslöjas genom hårmineralanalys.

Kontraindikationer: Zink sänker kopparhalten. Intag av ZMC Plus i mer än
3-4 månader bör kombineras med ett multivitamin - mineral som innehåller koppar.
Zinkdos om mer än 30 mg i mer än 3-4 mån. bör kombineras med rent koppartillskott
(15-20 mg).
INNEHÅLL PER DAGSDOS OM 1 TABLETT
Ingrediens
Mängd
C-vitamin
500 mg
Bioflavonoider
100 mg
B1-vitamin
1 mg
B3-vitamin
50 mg
Mangan
15 mg
Zink
25 mg
L-metionin
50 mg

DRI*%
625
*
91
31
750
250
*

* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt

En burk innehåller 180 tabletter
Vid intag av 1 tab. dagligen räcker en burk i 6 månader
Vid intag av 2 tab. dagligen räcker en burk i 3 månader
Vid intag av 3 tab. dagligen räcker en burk i 2 månader
Vid intag av 6 tab. dagligen räcker en burk i 1 månad

