
Produkt o wysokiej zawarto!ci cynku.
Kapsu"ki #elatynowe twarde, pomara$czowo-transparentne zawieraj% mikropeletki uwalniaj%ce 
w zmodyfikowany sposób chelatowany cynk.

ZAWARTO!":
20 lub 60 kapsu"ek.
Jedna kapsu"ka zawiera  25 mg cynku (84 mg diglicynianu cynku).

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupe"niania normalnej diety  w cynk.

DZIA#ANIE:
Cynk przyczynia si& do prawid$owego funkcjonowania uk$adu odporno%ciowego oraz pomaga 
w utrzymaniu zdrowej skóry, w"osów i paznokci.

ZALECANA DO SPO&YCIA DZIENNA PORCJA PRODUKTU:
1 kapsu"ka dziennie po posi"ku. Kapsu"k& nale#y obficie popi' wod%.
W przypadku osób maj%cych problem z po"ykaniem: kapsu"k& nale#y otworzy' i wysypa' jej zawarto!' 
do spo#ywanego pokarmu bezpo!rednio przed spo#yciem. Niezw"ocznie popi' wod%.

ZAWARTO!" SK#ADNIKÓW AKTYWNYCH W DZIENNEJ PORCJI:

Sk"adnik Zawarto!' w 1 kapsu"ce % RWS*

Cynk 25 mg (84 mg diglicynianu cynku) 250
*RWS - referencyjne warto!ci spo#ycia dla osób doros"ych

SK#ADNIKI:
Skrobia kukurydziana; diglicynian cynku; sk"adnik otoczki kapsu"ki – #elatyna; substancja 
wype"niaj%ca – celuloza mikrokrystaliczna; substancja glazuruj%ca – szelak; barwniki – tlenki 
i wodorotlenki #elaza, dwutlenek tytanu. 

Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.

PRZECHOWYWANIE:
Nale#y przechowywa' w temperaturze 15-25°C, w sposób niedost&pny dla ma"ych dzieci. Chroni' 
przed !wiat"em i wilgoci%.



Cynek+Forte - kapsu$ka o zmodyfikowanym uwalnianiu sprzyja lepszemu wch$anianiu cynku 
oraz lepszej tolerancji codziennego przyjmowania preparatu.

Zawarto%' i czas uwalniania substancji aktywnej (diglicynian cynku) oraz czysto%' 
mikrobiologiczna suplementu diety Cynek+Forte zosta$y potwierdzone wynikami bada( 
analitycznych. 

Centralne Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Dobrza$skiego 3, 20-262 Lublin. Akredytacja PCA nr AB 1375. Badanie nr 70NASN09/17.

Jars Sp. z o.o.
tajski, ul. Ko!cielna 2a, 05-119 Legionowo. Akredytacja PCA nr AB 1095.
Badania nr 2513/08/2017/F/1 i 2513/08/2017/M/1.

OSTRZE&ENIE:
Nie nale#y przekracza' porcji zalecanej do spo#ycia w ci%gu dnia. Suplementy diety nie mog% 
by' stosowane jako substytut zró#nicowanej diety. Nie stosowa' w przypadku nadwra#liwo!ci 
lub uczulenia na którykolwiek ze sk"adników preparatu. Zróznicowana i zbilansowana dieta oraz 
aktywno!' fizyczna stanowi% podstaw& zachowania dobrego stanu zdrowia. Spo#ycie dziennej 
porcji Cynek+Forte zapewnia deklarowane korzy!ci dla zdrowia.
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