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Suplemento Mineral 
de Zinco em Cápsulas
Maior Absorção
100% IDR

ZINCO
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Suplemento Mineral - Quelato

 APRESENTAÇÃO

Contém 60 cápsulas gelatinosas contendo o equivalente a 7 mg 
de Zinco (100% IDR).

 DESCRIÇÃO

Mineral quelato é todo íon mineral ligado a um aminoácido, que 
na maioria das vezes é a glicina, arginina ou lisina. O mineral na 
forma quelada apresenta melhor absorção, são absorvidos sem 
ionização no processo digestivo, sendo bem tolerados pelo 
organismo (não gerando efeitos colaterais).

 COMPOSIÇÃO

Zinco Quelato....................................35 mg
Excipiente q.s.p................................240 mg

 INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA (IDR)

Grupo                                                 IDR Zinco (mg)

Adultos.............................................................
Gestantes .........................................................
Lactantes (mulheres
que amamentam)..............................................
Crianças 
 1-3 anos............................................
 4-6 anos............................................
 7-10 anos ..........................................
Lactente 
 0-6 meses..........................................
 7-11 meses........................................

 CONSTITUINTES QUÍMICOS

Zinco quelato

 PROPRIEDADES

O Zinco é necessário para desempenhar inúmeros processos no 
corpo humano. É fundamental para a divisão celular, onde pelo 
menos 200 enzimas envolvidas no processamento do DNA 
utilizam o zinco como cofator. Também está envolvido no 
metabolismo dos macronutrientes (proteínas, lipídeos e 
carboidratos) e eliminação de radicais livres. Mesmo a deficiência 
leve de zinco influencia no crescimento e desenvolvimento de 
algumas crianças, resultando em baixo crescimento e baixa 
estatura. Outros resultados da deficiência de zinco incluem 
redução da função imunológica, cicatrização lenta, 
hipogonadismo e maturação sexual tardia, queda de cabelo, 
lesões na pele e outros tecidos epiteliais.

 USO TRADICIONAL

Suplemento mineral, antioxidante, aumento da imunidade.

 RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO
 
Recomenda-se ingerir 1 cápsula ao dia, ingerir com um copo de 

água (200 ml). 

 DURAÇÃO DO USO

Desde que a ingestão diária recomendada seja observada, pode 
ser utilizado por tempo indeterminado.

 CONTRAINDICAÇÃO

Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem 
consumir este produto sob orientação de um especialista.
A utilização de suplementos minerais de zinco podem levar a 
sintomas gastrintestinais, neste caso, ingerir junto aos 
alimentos.
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