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Zincas 30mg 50tabletek
 

Cena: 22,24 pln

Opis słownikowy

Dawka 5,5 mg Zn2+

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 50 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Zinci hydroaspartas

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 tabletka zawiera: 31 mg Zinci hydroaspartas (cynku wodoroasparaginianu dwuwodnego), co odpowiada 5,5 mg jonów cynku.
Substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia ziemniaczana, dekstryna, celuloza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian,
talk, żółcień chinolinowa (E104).  Wskazania Preparat zalecany w celu uzupełnienia niedoboru cynku.  Działanie Cynk odgrywa rolę w
wytwarzaniu, magazynowaniu i wydzielaniu insuliny. Niedobór cynku może wywołać zmniejszenie stężenia insuliny w surowicy i
zaburzenia tolerancji glukozy. Cynk reguluje zużycie tlenu przez mitochondria. Odgrywa rolę w czynności przysadki mózgowej oraz kory
nadnerczy. Reguluje wytwarzanie i działanie hormonu wzrostu, a także hormonów płciowych, poprzez bezpośredni wpływ na czynność
jajników i jąder. Jest niezbędny do wytwarzania zarówno nasienia, jak i komórek jajowych. Z prawidłową zawartością cynku jest również
związana aktywność hormonów grasicy. Długotrwały niedobór cynku prowadzi do atrofii grasicy, co może zaburzać mechanizmy
odporności. Cynk bierze także udział w wytwarzaniu prostaglandyn z kwasów tłuszczowych. Niedobór cynku zmniejsza wydolność
układu immunologicznego, zwiększając podatność organizmu na infekcje i alergie. Cynk jest również niezbędny w procesie dojrzewania
płciowego mężczyzn. Znaczny niedobór może wywoływać karłowatość i niedorozwój narządów płciowych. Dawkowanie Dzieci w wieku
do 5 lat: 1 tabletkę na dobę, od 5 do 15 lat: 2 tabletki na dobę. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: 3 razy na dobę po 1 tabletce. 
Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.  Przeciwwskazania Niewydolność nerek. Nie podawać łącznie z tetracyklinami,
kwasem acetylosalicylowym, indometacyną, ibuprofenem, tiazydowymi lekami moczopędnymi, kortykosteroidami, preparatami
wapniowymi, substancjami chelatującymi (np. penicylaminą), dietą mleczną, alkoholem.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z
ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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