
Цинк относится к незаменимым микроэлемен-
там; принимает участие в таких жизненно важ-
ных процессах, как стимуляция деления и рост 
клеток, обмен веществ и синтез белков, ускоряет 
заживление ран, наряду с кальцием необходим 
для формирования костей, отвечает за обоня-
ние и вкусовое восприятие, а также оказывает 
значительное влияние на выработку мужских и 
женских половых гормонов, влияя тем самым на 
репродуктивную функцию и сексуальную актив-
ность. 

Цинк важен для нормальной работы клеток им-
мунной системы, потому что  активирует Т- и 
В-клеточный иммунитет и оказывает противови-
русное и антибактериальное действие.

Цинк также называют микроэлементом «кра-
соты»: он активно участвует в процессе регене-
рации и обновления кожи; регулирует работу 
сальных желез, стимулирует синтез коллагена и 
кератина, влияя на рост волос и ногтей.

Недостаток цинка в рационе может привести к 
выпадению волос, появлению перхоти; ломкости 
и расслоению ногтей; сухости и шелушению кожи, 
медленному заживлению ран; потере аппетита; 
повышенной утомляемости, нервозности; нару-
шению восприятия вкуса и запаха.

Дополнительный прием цинка может быть реко-
мендован при нарушении всасывания цинка, на-
пример, при кишечных заболеваниях; усиленном 
выделении цинка при курении или злоупотребле-
нии алкоголем; соблюдении строгой диеты или 
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увлечении вегетарианством; при интенсивных за -
ня тиях спортом.

Рекомендации по применению: взрослым по 
1 таблетке 1 раз в день с приемом пищи, раство-
рив в 200 мл воды. 
Продолжительность приема - 1 месяц. 

Противопоказания: индивидуальная неперено-
симость компонентов БАД. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Беременным и кормящим женщинам принимать 
по согласованию и под наблюдением врача.

Условия реализации: через аптечную сеть и 
специализированные магазины, отделы торговой 
сети. 

Условия хранения: при комнатной температуре 
не выше 25 °С,  в недоступном для детей месте.

Производитель: 
«Krueger GmbH & Co. KG», Senefelder Strasse 44,
51469 Bergisch Gladbach, Германия, для
«Woerwag Pharma GmbH & Co. KG»,
Flugfeld-Allee 24, 71034 Boeblingen, Германия.

Организация, уполномоченнная принимать на 
территории Республики Казахстан претензии от 
потребителей:
Представительство «Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ» 
Казахстан и Центральная Азия. 
050040, Алматы,  улица Тимирязева 28 В, оф.310, 
тел :  +7 (727) 341 09 75 ( 76)
Республикасындағы және Орталық Азиядағы 
Өкілдігі

Номер свидетельства о государственной реги-
страции:
№ RU.77.99.11.003.R.001393.06.20 от 01.06.2020 г.
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Мырыш алмастырылмайтын микроэлементке 
жатады; жасушалардың бөлінуін және өсуін ын-
таландыру, заттектер алмасуы және ақуыздар 
түзілуі секілді өмірлік маңызды үрдістерге қаты-
сады, жаралардың жазылуын үдетеді, кальций-
мен қатар сүйектің қалыптасуы үшін қажет, иіс 
және дәм сезуге жауап береді, сондай-ақ, ерлер 
және әйелдердің жыныстық гормондарының өн-
дірілуіне едәуір әсер етеді, осылайша репродук-
тивтік қызметке және жыныстық белсенділікке 
әсер етеді.      
Мырыш иммундық жүйе жасушаларының қа-
лыпты жұмысы үшін маңызды, өйткені ол Т- 
және В-жасушалар иммунитетін белсендіреді 
және вирусқа қарсы және бактерияға қарсы әсер 
етеді.

Мырышты «сұлулық» микроэлементі атайды: ол 
теріге өң бітіру және жаңару үрдісінде белсенді 
қатысады; май бездерінің жұмысын реттейді, 
шаш пен тырнақтың өсуіне әсер ете отырып,  
коллагеннің және кератиннің түзілуін ынталан-
дырады. 

Рационда мырыштың жетіспеуі шаштың түсуі-
не, қайызғақтың пайда болуына; тырнақтың 
сынғыштығына және қабаттануына; терінің 
құрғақтығына және қабыршақтануына; жараның 
баяу жазылуына; шаршаудың, күйгелектенудің 
артуына; дәм және иісті сезудің бұзылысына  
апаруы мүмкін. 

Мырышты қосымша қабылдау мырыштың сіңі-
рілуінің бұзылысында, мысалы, ішек ауруларын-
да; темекі шегуде немесе алкогольді шамадан 

Нұсқаулық

134 x 174 mm, 7 pt
30146907

VNr. 17-0621-00 / 600263 / KZ

ЦИНКИТ®

Тағамға биологиялық белсенді қоспа мырыштың қосымша көзі ретінде ұсынылады.

Бір 
таблетканың 
құрамында:

Ұынылатын 
тұтыну 

нормасынан %
Мырыш 10 мг 66

тыс тұтынуда мырыштың бөлінуінің күшеюінде; 
қатаң емдәм ұстануда немесе вегетариандықта; 
спортпен қарқынды айналысуда ұсынылуы мүм-
кін.

Қолдану тәсілі: 
Ересектерге 1 таблеткадан, күніне 1 рет, алдын 
ала 200 мл суда ерітіп алып, тағамға қосып қа-
былдау қажет. Қабылдау ұзақтығы: 1 ай.

Қарсы көрсетімдері: ББҚ құрамбөліктерін жеке 
көтере алмау. 
Қолдану алдында дәрігермен кеңесу қажет.
Жүкті және бала емізетін әйелдер дәрігердің 
мақұлдауы бойынша қабылдауы тиіс.

Тарату шарттары: дәріханалар жүйесі, сауда 
жүйе сінің арнайы дүкендері, бөлімдері арқылы.

Сақтау шарттары: Бөлме температурасында,  
25°С-ден аспайтын температурада сақтау ке-
рек. Балалардың қолы жетпейтін  жерде сақтау 
қажет.

Өндіруші:   «Krueger GmbH & Co. KG», Senefelder 
Strasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Герма-
ния, «Woerwag Pharma GmbH & Co. KG» үшін, 
Flugfeld-Allee 24, 71034 Boeblingen, Германия.

Қазақстан Республикасында тұтынушылардан 
шағым-талаптарды қабылдауға өкілетті ком-
пания:
Вёрваг Фарма ГмбХ және Ко. КГ Қазақстан Рес-
публикасындағы және Орталық Азиядағы Өкіл-
дігі. 
050040, Алматы, Тимирязев көшесі 28 В, оф.310, 
тел :  +7 (727) 341 09 75 ( 76)

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі 
және берілген күні: 
№ RU.77.99.11.003.R.001393.06.20; 01.06.2020 г.

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen
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