
Ingredientes
Por

1 comp. %VRN* %VRN*
TDR

(2 comp.)

®

Bis-hidrogeno-DL-aspartato
de Zinco

Outros ingredientes: celulose microcristalina, sorbitol, citrato de trietilo, croscarmelose
de sódio, talco, dióxido de titânio, Boeson VP, estearato de magnésio, macrogol 6000,
Eudragit L 30 e Eudragit E 12,5

Indicações
Acne vulgar.
Dermatites.
Psoríase.
Cicatrização.
Estados Pós-operatórios.
Doenças hepáticas.
Doença de croh n.
Problemas imunitários.
Infertilidade.

Toma diária recomendada (TDR)
Crianças até 10 anos: 1 comprimido por dia, 30 minutos antes das refeições.
Adultos: 1 a 2 comprimidos por dia, 30 minutos antes das refeições.

Características
O Zinco é um co-factor catalisador de muitas enzimas, e participa em numerosas actividades no
organismo humano, de onde podemos destacar as seguintes: produção de insulina; coadjuvante no
sistema imunitário; estabilização das membranas celulares; crescimento e manutenção da pele, unhas
e cabelo; libertação de neurotransmissores, etc.
Ao nível da diabetes, o Zinco tem um papel preponderante, pois melhora a tolerância à glucose,
diminuindo a taxa de glicemia no organismo.
Ao nível do sistema imunitário, o Zinco ajuda na maturação dos linfócitos T (células imunitária), através
da libertação de timulina e induz a formação (blastogénese) das células B.
Ao nível da pele, o Zinco é fundamental para a renovação das células da pele, bem como do resto dos
tecidos a ela associados (cabelo e unhas). Algumas doenças estão intimamente relacionadas com uma
carência em Zinco: Acne vulgar, Neurodermites, Psoríase, Vitiligo, etc.
O Unizink® 50 apresenta a vantagem do zinco ser transportado pelo Aspartato (Ácido Aspartato) o que
aumenta a sua biodisponibilidade e o metabolismo energético.

Contra-indicações
Insuficiência renal.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da
formulação.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado nem de
um modo de vida saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
O uso seguro durante a gravidez e amamentação deve ser realizado sob supervisão médica.

UNIZINK 50
SUPLEMENTO ALIMENTAR

Apresentação
Embalagem de 100 comprimidos

50 mg 100% 100 mg 200%

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de outubro de 2011
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Informação destinada exclusivamente aos profissionais de saúde.


