
Actieve ingrediënten:
Chlorella pyrenoidosa (chlorella) 500 mg

L-Arginine 300 mg

Chondrus crispus (Iers mos) 160 mg

OptiMSM® (methylsulfonylmethaan) 100 mg

Zink en chlorella helpen bij het behoud van de normale functie van het immuunsysteem;

Daarnaast draagt zink bij tot de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress en de normale DNA synthese en celdeling;

Tenslotte is zink ook goed voor het geheugen en de concentratie;

Enige zinkpreparaat dat twee goed opneembare vormen van zink combineert met L-arginine.

VERPAKKING: 60 geblisterde tabletten/doos

GEBRUIK: 2 tabletten/dag

Zinargin®

Het ultieme zinkpreparaat met L-arginine 
en andere cofactoren.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Zinargin is een zinksupplement met twee goed opneembare vormen van zink, verrijkt met cofactoren zoals 
L-arginine, MSM, SOD en chlorofyl. Voor het behoud van een normale immuunrespons1.

FORMULE (per dagdosis van 2 tabletten)

Zink(gluconaat) 10 mg

Zink (monomethionine) 10 mg

Cucumis melo (suikermeloen) 6 mg (= 420 IU SOD)

Niet-actieve ingrediënten:
Vulstof: Microkristallijne cellulose. Hulpstof: Oryza sativa L. (rijstextract). Glansmiddel: Stearinezuur. 
Coating (Geleermiddel: Hypromellose, Emulgator: Glycerol).

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 2 tabletten: Zink (20 mg) 200%.

INNAME
• Inname best voor of tijdens de maaltijd. Bij voorkeur niet combineren met brood of soja-maaltijd (ofwel Zinargin minstens 

een half uur vooraf innemen). De opname van zink zou nl. bemoeilijkt kunnen worden bij inname samen met fytinehoudende 
voeding (zoals granen en soja).

• Dosis voor kinderen, volwassenen, zwangere vrouwen en bij het geven van borstvoeding, 
zie referentiewaarden voor zinkinname:

ADH ♀ - ♂ Tabletten Zinargin
(10 mg zink/tablet)

4-8 jaar 6 mg/dag 1⁄2 à 1 tablet/dag

9-13 jaar 9 mg/dag 1 tablet/dag

14-18 jaar 9-11 mg/dag 1 à 2 tabletten/dag

Zwangerschap 11-12 mg/dag 1 à 2 tabletten/dag

Borstvoeding 14 mg/dag 1 à 2 tabletten/dag

Volwassenen 8-11 mg/dag 2 tabletten/dag (Bron: Hoge Gezondheidsraad België - 2016)



CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel natuurlijke hulpstoffen en met (natuurlijke) coating voor  
neutralisatie van de smaak. Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

Zinargin®

Info voor medische professionals

VOORZORG
• Bij antibiotica gebruik: Zinargin innemen tenminste 1 uur na antibiotica-inname.  

Gelijktijdige inname van Zinargin met antibiotica kan de werking van antibiotica remmen.
• Vraag raad aan uw arts of apotheker bij gebruik van meer dan 10 mg zink per dag.

Contact & info: www.nutriphyt.com


