
PROTECT  – HAVE DET GODT, 
HOLD DIG FRISK!

ZINZINO.COM

Når vi omgås andre mennesker på arbejdspladsen, i træningscentret, 
eller når vi rejser, udsættes vi for deres bakterier. Vi oplever også 
fysisk og psykisk stress i vores hverdag. Alle disse faktorer påvirker 
vores immunsystem, fysiske helbred og generelle velvære.

Med Zinzino Protect kan du tage din sundhed i egne hænder.  
Det er et 100 % naturligt kosttilskud med ingredienser, der er 
designet til at beskytte dig ved at forstærke immunsystemet, så du 
kan ha' det godt – også i fremtiden.  

Protect indeholder et unikt og effektivt vegansk D3-vitamin, der 
sørger for optimal medfødt og adaptiv immunitet samt specialiserede 
og standardiserede 1,3/1,6-beta-glucaner, som stammer fra bagegær. 
Protect virker bedst, når det tages dagligt, da de vigtige, medfødte 
immunceller fornys hver til hver anden dag, og de har alle brug for at 
blive præaktiveret for at kunne virke effektivt. 

Adskillige kliniske forsøg har demonstreret de anvendte ingrediensers 
effektivitet, som alle er naturlige, veganske, glutenfri og GMO-fri.

D3-vitamin booster dit immunsystem1 

1,3/1,6-beta-glucaner med høj styrke, klinisk 
bevist 
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VORES TO IMMUNSYSTEMER
Vi har to immunsystemer: det medfødte immunsystem og det adap-
tive immunsystem.

Overordnet set er det medfødte immunsystem vigtigst, når det han-
dler om at beskytte os mod infektion. Det består af specialiserede 
celler og enzymer, der altid er til stede og klar til at bekæmpe 
mikrober på infektionsstedet, så snart truslen opstår. Det adaptive im-
munsystem kan huske specifikke patogener, så det kan yde langvarig 
beskyttelse mod tilbagevendende infektioner.  
D-vitamin er afgørende for aktivering af hele vores immunsystem, og 
uden tilstrækkeligt indtag af vitaminet er immunsystemet knap så 
godt rustet til at bekæmpe infektioner i kroppen.

D-VITAMIN 
Den vigtigste form for D-vitamin for dit helbred er D3-vitamin (chole-
calciferol). D3 produceres i din hud, når du får sollys nok, men fore-
kommer også i fødevarer såsom fed fisk, rejer, æg og okselever. I 
den nordlige del af verden skinner solen mindre, og derfor produc-
erer huden ikke nok D3-vitamin, hvilket er grunden til, at mange 
mennesker har et lavt niveau af D-vitamin.

Der findes kun én vegansk kilde til D3-vitamin, nemlig lav.  
Det veganske D3-vitamin i Protect stammer fra økologisk dyrket lav. 
Vores D3-vitamin er vegansk certificeret og GMO-fri. 

D2-vitamin (ergocalciferol) udvindes industrielt af planter som 
svampe og soja. D2-vitamin ikke nok alene, og derfor har vegetarer 
ofte mangel på D-vitamin. 

D3-vitamin er D2 overlegen, når det gælder forøgelse og fasthold-
else af vitaminniveauerne i din krop, så vælg et kosttilskud, der ent-
en indeholder D3-vitamin eller optimale niveauer af både D3 og D2.

1,3/1,6-BETA-GLUCANER
1,3/1,6-beta-glucanet i Protect er en specialiseret og standardiseret 
form for beta-glucan, der stammer fra en farmaceutisk stamme af 
bagegær. 1,3/1,6-beta-glucaner styrker vores medfødte immunceller, 
så de kan reagere mere effektivt. 1,3/1,6-beta-glucaner forekommer 
naturligt i fødevarer såsom Bagegær, shiitake-svampe og nogle korn-
sorter, men disse har forskellige strukturer, og studier viser, at de kun 
er halvt så effektive.  1,3/1,6-beta-glucaner i gær er anderledes end 
1,3/1,4-beta-glucanerne i havre (som bruges i Zinobiotic), som har 
meget forskellige funktioner i kroppen.

1,3/1,6-beta-glucanerne fra Wellmune® er resultatet af mange års 
forskning med mere end 260 millioner euro investeret i prækliniske og 
kliniske undersøgelser udført af førende universitets- og offentlige insti-
tutioner. Wellmune® er beskyttet af mere end 40 patenter og doku-
menteret i 13 kliniske forsøg, der understreger dets sikkerhed og vir-
keevne.   

PAKKENS INDHOLD
Protect indeholder 60 kapsler

ANBEFALET DAGLIG DOSIS: Voksne og børn over 11 år – 1 kapsel 
dagligt. Den anbefalede dosis må ikke overskrides.

OPBEVARING: Opbevares køligt og tørt samt utilgængeligt for børn.

BEMÆRK: Kosttilskud bør ikke anvendes som en erstatning for vari-
eret og afbalanceret kost. Hvis du er gravid eller ammer, skal du 
konsultere din læge før brug.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM PRO-
TECT
Hvornår bør jeg tage Protect? Protect bør indtages dagligt for at 
styrke immunforsvaret. Den gennemsnitlige levetid for en medfødt 
immuncelle er omkring 24-36 timer, så det er vigtigt at indtage Pro-
tect kontinuerligt for at styrke de nye immunceller, som kroppen 
konstant producerer.

Er der beta-glucaner i almindelig mad? 1,3/1,6-beta-glucaner 
forekommer i fødevarer, men disse har forskellige strukturer, og 
studier viser, at de kun er halvt så effektive.

Kan alle indtage Protect? Folk, der har fået en organtransplanta-
tion, bør være forsigtige. Dette er en teoretisk risikogruppe, selv om 
prækliniske tests ikke har påvist problemer.

Er der bivirkninger ved Protect? Nej.

Hvad sker der, hvis jeg indtager for meget? Den øvre grænse 
for indtag af D-vitamin er 100 μg, og dette svarer til 5 kapsler. Hvis 
der indtages doser større end dette ved en fejl, bør du kontakte din 
læge. 
 
Hvad sker der, hvis jeg glemmer at tage en dosis? Bare rolig! 
Virkningen af Protect fortsætter i en dag eller to, efter at du har 
glemt en dosis. 

Hvor længe varer det, før Protect begynder at virke?  
Protect virker efter 48 timer.

Ingredienser: Gær (saccharomyces cerevisiae), 1,3/1,6-beta-glu-
caner*, fyldstof (mikrokrystallinsk cellulose), kapselskal (hydroxypro-
pyl methylcellulose), D3-vitamin (cholecalciferol udvundet af planteek-
strakt), antiklumpningsmiddel (magnesiumsalte af fedtsyrer, 
tricalciumfosfat).

ERNÆRINGSMÆSSIGE PÅSTANDE (EFSA)  
¹ D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion. Påstanden kan kun anvendes om mad, der som minimum er en kilde til D-vitamin som omhandlet i påstanden KILDE D-vitamin som anført i 
bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. ¹ D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion hos børn. Påstanden kan kun anvendes om mad, der som minimum er en kilde til D-vitamin som 
omhandlet i påstanden KILDE D-vitamin som anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsværdi pr. kapsel

Gær (Saccharomyces cerevisiae) 1,3-1,6-beta-glucan* 200 mg

D3-vitamin (400 % af referenceværdien) 20 μg


