Doplněk stravy s vitaminem C, zinkem a mědí obsahuje Echinacea komplex
(suchý extrakt z Echinecea angustifolia a purpurea)
Silvincin® je doplněk stravy s obsahem vitamínu C, zinku, mědi a suchého extraktu z Echinacea angustifolia
a Echinacea purpurea. Silvincin® je užitečný v případě nedostatku nebo zvýšené potřeby látek, v něm obsažených.
Vitamin C, zinek a měď podporují normální funkci imunitního systému a přispívají k ochraně buněk před oxidativním
stresem. Echinacea angustifolia a purpurea podporují přirozenou obranyschopnost organizmu.
Doporučené dávkování: 1–2 tobolky denně. Užívejte před nebo spolu s jídlem a zapijte dostatečným množstvím
vody. Tobolky polykejte v celku; nežvýkejte je.
Složení: Echinacea komplex [extrakty z echinacey (Echinacea angustifolia DC.; kořen; maltodextrin) tit. 0,6% echinakosidu; (Echinacea purpurea (L.) Moench, kořen; maltodextrin) tit. 4 % celkových polyfenolů]; rostlinná tobolka
z hydroxypropylmethylcelulózy, barvivo: měďnaté komplexy chlorofylinů; vitamin C (kyselina L-askorbová); protispékavá látka: hořečnaté soli mastných kyselin; síran zinečnatý; glukonan měďnatý.
Upozornění a varování: Výrobek je určen pro dospělé osoby. Výrobek není určen pro těhotné a kojící ženy.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy
a zdravého životního stylu. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších tří let. Uchovávejte na chladném (do 25 °C)
a suchém místě chráněném před zdroji tepla. Neužívejte, pokud je obal poškozený. Neužívejte po uplynutí doby
použitelnosti.
Balení: 3 blistry s 10 tobolkami po 540 mg.
Čistá hmotnost: 16,2 g.
Silvincin® je registrovaná obchodní známka AXONIA, a.s.
Složení

1 tobolka

2 tobolky

Echinacea komplex
– obsah polyfenolů**
– obsah echinakosidu**

200 mg
4 mg
0,6 mg

400 mg
8 mg
1,2 mg

RHP* 2 tobolky

Vitamín C

40 mg

80 mg

100 %

Zinek

5 mg

10 mg

100 %

Měď

0,5 mg

1 mg

100 %

*RHP: Referenční hodnota příjmu. **Průměrné hodnoty.

Výrobce a distributor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9,
Česká republika, eshop.axonia.cz, tel.:+420 224 240 832
Pro AXONIA, a.s. vyrábí ADL Farmaceutici s.r.l.,
Piazza Grandi, 11, 20129 Miláno, Itálie
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Výživový doplnok s vitamínom C, zinkom a meďou obsahuje Echinacea komplex
(suchý extrakt z Echinecea angustifolia a purpurea)
Silvincin® je výživový doplnok s obsahom vitamínu C, zinku, medi a suchého extraktu z Echinacea angustifolia
a Echinacea purpurea. Silvincin® je užitočný v prípade nedostatku alebo zvýšenej potreby látok, v ňom obsiahnutých.
Vitamín C, zinok a meď podporujú normálnu funkciu imunitného systému a prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Echinacea angustifolia a purpurea podporujú prirodzenú obranyschopnosť organizmu.
Odporúčané dávkovanie: 1–2 kapsuly denne. Užívajte pred alebo spolu s jedlom a zapite dostatočným množstvom
vody. Kapsuly prehltnite v celku; nežuvajte ich.
Zloženie: Echinacea komplex [extrakty z echinacey (Echinacea angustifolia DC.; koreň; maltodextrín) tit. 0,6%
echinakozidu; (Echinacea purpurea (L.) Moench, koreň; maltodextrín) tit. 4 % celkových polyfenolov]; rastlinná
kapsula z hydroxypropylmetylcelulózy, farbivo: meďnaté komplexy chlorofylínov; vitamín C (kyselina L-askorbová);
protihrudkujúca látka: horečnaté soli mastných kyselín; síran zinočnatý; glukónan meďnatý.
Upozornenia a varovania: Výrobok je určený pre dospelé osoby. Výrobok nie je určený pre tehotné a dojčiace
ženy. Odporúčaná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada za rozmanitú stravu
a zdravý životný štýl. Uchovávajte mimo dosah malých detí. Uchovávajte na chladnom (do 25 °C) a suchom mieste chránenom pred zdrojmi tepla. Neužívajte, pokiaľ je obal poškodený. Neužívajte po uplynutí doby použiteľnosti.
Balenie: 3 blistre s 10 kapsulami po 540 mg.
Čistá hmotnosť: 16,2 g.
Silvincin® je registrovaná obchodná známka AXONIA, a.s.
Zloženie

1 kapsula

2 kapsuly

200 mg
4 mg
0,6 mg

400 mg
8 mg
1,2 mg

Vitamín C

40 mg

80 mg

100 %

Zinok

5 mg

10 mg

100 %

Meď

0,5 mg

1 mg

100 %

Echinacea komplex
– obsah polyfenolov**
– obsah echinakozidu**

RVH*2 kapsuly

*RVH: Referenčná výživová hodnota. **Priemerné hodnoty.

Výrobca a distribútor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9,
Česká republika, eshop.axonia.cz, tel.:+420 224 240 832
Pre AXONIA, a.s. vyrába ADL Farmaceutici s.r.l.,
Piazza Grandi, 11, 20129 Miláno, Taliansko
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