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Информация за продукта 
 

Уницинк® таблетки за смучене / Unizink® LUTSCHPASTILLEN 
 

 

Хранителна добавка 

Таблетки за смучене със сок от бъз( на прах ), цинк и витамин С 

За една по-силна имунна система 

 
Витамин С и Цинкът допринасят за нормалната функция на имунната система.  
 
1 таблетка за смучене съдържа: 
Цинк            3 mg  
Витамин С         30 mg 
Сок от бъз на прах     100 mg 
 
Препоръка за консумация: От 1 до 3 таблетки за смучене дневно. 
 
Забележка: Подсладените таблетки за смучене Уницинк® са без глутен и не съдържат 
лактоза, фруктоза, мая и консерванти.  

Подсладените таблетки Уницинк® са веган.      
 
Съвети за съхранение: Съхранявайте на сухо и защитено от пряка слънчева светлина 
място, както и на място недостъпно за малки деца. 
 
Опаковки: Подсладените таблетки за смучене Уницинк® се предлагат в опаковки от: 10 
таблетки за смучене;  30 таблетки за смучене. 
 
Информация и свойства:  

• Бъзът е едно от най-високо ценените растения през вековете. През август и 
септември растението ражда плодове, които първоначално са червени и стават 
черни на слънчева светлина. Сокът от узрелите плодове на бъз е много вкусен и 
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съдържа, наред с други вещества, ценните природни съединения - флавоноиди и 
антоцианини. 
 

• Цинкът е основен микроелемент, важен за здравето на човека. Той се съдържа във 
всички органи на човешкото тяло в различни концентрации. Тъй като цинкът не 
може да се произвежда от човешкия организъм, той трябва да се приема чрез 
храната. Освен всичко друго, цинкът допринася за поддържането на нормална 
кожа, коса и нокти, както и за правилното функциониране на сетивните органи. 
Особено важно при таблетките за смучене Уницинк® е свойството на цинка да 
поддържа нормалното функциониране на имунната система, както и да предпазва 
клетките от оксидативни увреждания. 

 

• Човешкият организъм не може да произвежда витамин С и той трябва да се добавя 
чрез консумацията на храни, които го съдържат. Витамин С поддържа, наред с 
другите си свойства и нормалната функция на зъбите, хрущялите, венците, кожата 
и кръвоносните съдове.  
Особено важно при таблетките за смучене Уницинк® е свойството на витамин С да 
участва в поддържането на нормалната функция на имунната система, да намалява 
умората и изтощението, както и да предпазва клетките от оксидативни 
увреждания. 
 

Внимание: Продуктът е хранителна добавка. Да не се използва като заместител на 

разнообразното хранене. Да се съхранява на стайна температура( 15°С- 25°С) на място, 

недостъпно за малки деца. Да не се превишава препоръчителната дневна доза. 
 

Произведено в Германия от: 
Köhler Pharma GmbH 
Neue Bergstrasse 3-7 
64665 Alsbach 
Telefon: 0 6257-506 529-0 
Telefax: 0 6257-506 529-20 
www.koehler-pharma.de 
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