
VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

Trojkombinácia vysokovstrebateľného organického zinku s obsahom 25 mg v 1 tablete.

60 tabliet s postupným uvoľňovaním

Zinok je esenciálny mikroelement, ktorého nedostatkom trpí približne 30 % celosvetovej 
populácie. Zinok prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Zinok sa podieľa 
na procese delenia buniek a prispieva k normálnej syntéze DNA a bielkovín a prispieva 
k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Okrem toho zinok napomáha k udržaniu 
normálneho stavu vlasov, pokožky a nechtov.

Organicky viazaný zinok umožňuje efektívnejšie vstrebávanie v porovnaní 
s anorganickými soľami zinku. Najdokonalejšie vstrebávanie zinku predstavujú cheláty 
zinku (napr. bisglycinát zinočnatý). Vďaka svojej molekulárnej štruktúre sú oveľa 
menej ovplyvňované inhibítormi príjmu zinku zo stravy (fytáty, polyfenoly, vláknina). 
Chelátované formy zinku majú tiež najmenej (gastrointestinálnych) nežiaducich účinkov.

Zinok sa vstrebáva v tenkom čreve, ktoré má 3 hlavné časti a každá z nich má rôznu 
schopnosť absorpcie zinku. Vstrebávanie ovplyvňuje mnoho faktorov ako kyslé prostredie 
žalúdka, strava, či mikrobióm čreva. Efektívnym riešením je lieková forma s postupným 
uvoľňovaním, ktorá je rezistentná voči kyslému prostrediu žalúdka a poskytuje bezpečný 
transport tablety až do miesta vstrebania – tenkého čreva.  
Práve takéto tablety obsahuje produkt TriZin® SR. 

DÁVKOVANIE:
Dospelí a dospievajúci (12 - 17 rokov): 
Odporúčaná dávka je 12,5 (125% RVH*) - 25 (250% RVH*) mg denne (čo zodpovedá 1/2 
až 1 tablete TriZin® SR). 
Deti (6 - 11 rokov): 
Dávkovanie je potrebné konzultovať s lekárom alebo lekárnikom. 
TriZin® SR užívajte po jedle alebo s jedlom, ktoré bolo v ideálnom prípade tepelne upravené. 
*RVH - referenčná výživová hodnota

ZLOŽENIE (v 1 tablete):
Mikrokryštalická celulóza 282,82 mg, xantanová guma 54 mg, 
bisglycinát zinku (15 mg Zn) 53,28 mg, glukonát zinku (5 mg Zn) 37,6 mg,  
citrát zinku (5 mg Zn) 16 mg, stearan horečnatý 5,4 mg, oxid kremičitý 0,9 mg. 
Poťahové látky: Bazický kopolymér metakrylátu 9 mg, mastenec 8,37 mg, 
polyetylénglykol 1,08 mg, indigotín 0,34 mg, oxid kremičitý 0,3 mg, hydrogenuhličitan 
sodný 0,27 mg, laurylsulfát sodný 0,13 mg.

UPOZORNENIE:
Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Udržujte mimo dosahu malých detí. 
Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada pestrej a rozmanitej stravy. Zdravý 
životný štýl a vyvážená strava sú základom zdravia. Skladujte pri izbovej teplote 15 - 25 °C. 
Výživový doplnok nie je vhodný pre deti do 6 rokov.

Distribútor:
S&D Pharma SK, s.r.o. Farebná 32, 821 05 Bratislava, Slovensko
Netto váha: 28,35 g
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