ACTO® VİT; C Vitamini, Çinko ve Zerdeçal Ekstresi İçeren
Efervesan Tablet. Takviye Edici Gıda
İçindekiler: Yardımcı bileşen: Laktoz monohidrat,
Etken
madde:
L-Askorbik
asit
(Vitamin
C),
Asitlik düzenleyici: Sitrik asit, Sodyum hidrojen karbonat,
Emülgatör: Polietilen glikol, Aroma verici: Portakal aroması,
Etken madde: Çinko asetat (Çinko) Tatlandırıcı: Sukraloz,
Etken madde: Zerdeçal ekstresi.
Etken Madde İçerikleri

1 Efervesan Tablet

% BRD*

C Vitamini

1000 mg

% 1250

Çinko

15 mg

% 150

Zerdeçal (Curcuma Longa) Ekstresi

10 mg

**

* BRD : Beslenme Referans Değeri.
** Beslenme Referans Değeri Yoktur.
Gluten içermez, Koruyucu içermez, Tatlandırıcı içerir, Alerjen
içerebilir.
3 FARKLI TÜP FORMUNDA HAZIRLANMIŞTIR.
10 / Efervesan Tablet NET AĞIRLIK : 36 gr ℮
15 / Efervesan Tablet NET AĞIRLIK : 54 gr ℮
20 / Efervesan Tablet NET AĞIRLIK : 72 gr ℮
Kullanım şekli: Tercihen yemek zamanı dışında 11 yaş ve üstü yetişkinlerde günde 1 efervesan tablet
oda sıcaklığında bir bardak suda (200 ml) eritilerek içilir.
Uyarılar: Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde
saklayınız. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza
danışınız. Güvenlik mührü kırık veya ambalaj açık ise kullanmayınız. 25 ˚C’nin altında kuru bir yerde
muhafaza ediniz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.
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Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz.

C VİTAMİNİ
Askorbik asit ve askorbat olarak da bilinen C vitamini, çeşitli gıdalarda bulunan ve diyet
takviyesi olarak da satılan bir vitamindir. C vitamini, doku onarımı ve bazı
nörotransmitterlerin enzimatik üretiminde rol oynayan temel bir besindir. Vücuttaki birkaç
enzimin çalışması için gereklidir ve bağışıklık sistemi için önemlidir.*
C vitaminini, iki kez Nobel Ödülü sahibi Linus Pauling, bir dizi kitabında bağışıklığı artıran
bir süper besin olarak tanıtmıştır. C vitamini gerçekten de bağışıklık sistemi için oldukça
önemlidir.* C vitamini, beyaz kan hücrelerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olarak,
cildin savunma sistemini güçlendirebilir ve yaraların daha hızlı iyileşmesine
yardımcı olabilir.*
Ayrıca*:
• Yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal
fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
• Kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna
katkıda bulunur.
• Kemiklerin ve kıkırdağın normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna
katkıda bulunur.
• Diş etlerinin ve dişlerin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna
katkıda bulunur.
*https://www.vitaminler.com/bilgi-bankasi/c-vitamini-nedir-faydalar%C4%B1-nelerdir.

ÇİNKO
Çinko, insan sağlığı için çok faydalı bir mineraldir. Metabolizma, sindirim ve sinir sistemini
yöneten 300’den fazla enzimi etkiler. Çocukluk, ergenlik ve gebelik döneminde
gelişmeyi destekleyen minerallerin başında gelir. Ayrıca bağışıklık sistemini destekler, cilt
sağlığı, DNA sentezi ve protein üretimi için gereklidir. Çinko eksikliği boy kısalığı, tat ve
koku alma duyularında sorunlar oluşmasına neden olur. İnsan vücudu çinkoyu
depolayamadığı için ihtiyaç duyulan miktarın düzenli olarak alınması gerekir.
Çinko seviyesinin korunması için erişkinlerin günde ortalama 8 ile 11 mg arasında
alması gerekir. **

Çinkonun eksikliği bağışıklık sistemini çok olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durum immün
sistemin vücudu yabancı ve zararlı etkenlerden korumasını engellemekte ve kişinin daha
kolay hastalanmasına neden olmaktadır. Vücudun hastalıklara ve mikroplara karşı
korunması için bu sistemin düzenli olarak çalışması şarttır. Hafif ve orta dereceli eksik ise
makrofaj ve nötrofil islemleri üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. **
**https://www.medikalakademi.com.tr/cinko-nedir-hangi-hastaliklara-iyi-gelir-cinko-iceren-gidalar-ve-eksikligi/

ZERDEÇAL
Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin, doğal bir antienflamatuvardır. Bu sayede
hastalıkların iyileşmesini hızlandırır ve kronik enflamatuvar hastalıkların tedavi sürecini
kolaylaştırır. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal vücudu kalp ve damar hastalıklarına,
kansere ve metabolik sendroma karşı korur.
Mevcut hastalarda ise tedavi sürecini desteklerken akut komplikasyonların gelişim riskini
azaltır, hastalığın ilerleyişini yavaşlatır. Zerdeçalın yapısında yer alan bileşenlerin beyindeki
nöronların onarımını ve belirli öçülerde çoğalmasını destekleyen bir tür büyüme hormonu
olan beyin kaynaklı nörotrofik faktörün (BDNF) kandaki düzeylerini artırdığı tespit
edilmiştir.
Bu durum zerdeçalın aynı zamanda depresyon, Alzheimer hastalığı gibi pek çok psikiyatrik
ve nörolojik hastalığa karşı da koruyucu etki sağladığını gösterir. Çocuklarda zeka gelişimini
destekler, hafızayı ve bilişsel fonksiyonları güçlendirir.
Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur, damar yapısını güçlendirir. Hücresel yapıların
güçlendirilmesine katkıda bulunarak kanserleşmeyi önler. Bu sayede tüm kanser türlerine
karşı koruyucu etki sağlar. Zerdeçalın vücuda sağladığı bir diğer olumlu etki ise artrite karşı
korumasıdır. Bu etkiyi de yine antienflamatuvar etkisi sayesinde gerçekleştirir.***
***https://www.medicalpark.com.tr/zerdecal/hg-2276

