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Når vi omgås andre mennesker på jobben, treningssenteret eller 
når vi reiser, utsettes vi for deres bakterier. Vi opplever også 
fysisk og psykisk stress i hverdagen. Alle disse faktorene påvirker 
immunsystemet, vår fysiske helse og generelle velvære.

Zinzino Protect gir deg mulighet til å påvirke din egen helse. 
Det er et helt naturlig tilskudd, med ingredienser som er designet 
for å beskytte deg, ved å forbedre immuniteten, slik at du kan holde 
deg frisk hele tiden.  

Protect inneholder et unikt og eff ektivt vegansk vitamin D3, 
som bidrar til en optimal medfødt og adaptiv immunitet, samt en 
spesialisert og standardisert form for 1,3/1,6-Beta-glukaner fra 
bakegjær. Protect har best virkning når den tas daglig, fordi de 
medfødte nøkkelimmuncellene fornyes etter 1 til 2 dager, og disse 
trenger påfyll for å fungere på en eff ektiv måte. 

Mange kliniske studier har demonstrert eff ektiviteten til 
ingrediensene som blir brukt, og de er alle naturlige, veganske, 
glutenfrie og GMO-frie.
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VÅRE 2 IMMUNSYSTEMER
Vi har to immunsystemer, det medfødte immunsystemet og det 
adaptive immunsystemet.

Det medfødte immunsystemet er som regel det viktigste, fordi det 
beskytter oss mot infeksjoner. Det består av spesialiserte celler og 
enzymer som alltid finnes i kroppen, og som er klare til å bekjempe 
mikrober på smittestedet, med en gang trusselen oppstår. Det adap-
tive immunsystemet kan huske spesifikke patogener, slik at det kan 
gi langvarig forsvar og beskyttelse mot tilbakevendende infeksjoner.  
Vitamin D er avgjørende for aktiveringen av hele vårt immunforsvar, og 
uten tilstrekkelig inntak av vitaminet, blir immunsystemet dårligere 
til å bekjempe infeksjoner i kroppen.

VITAMIN D 
Vitamin D3 (kolekalsiferol), er det mest betydningsfulle D-vitaminet for 
helsen din. D3 dannes i huden, når du får tilstrekkelig sollys, men vita-
minet finnes også i mat som fet fisk, reker, egg og okselever. I de 
nordlige deler av verden er det mindre soleksponering, og derfor 
produserer ikke huden nok vitamin D3, dette er årsaken til at så 
mange har lave D-nivåer.

Det finnes kun en vegansk kilde til vitamin D3, nemlig lichen.  
Det veganske vitamin D3 i Protect kommer fra organisk dyrket li-
chen. Vårt vitamin D3 er vegansk sertifisert og GMO-fritt. 

Vitamin D2 (ergokalsiferol) er kommersielt utvunnet fra planter som 
sopp og soya. Vitamin D2 alene, er ikke nok, og dette er grunnen til 
at vegetarianere ofte har D-vitaminmangel. 

Vitamin D3 er overlegen D2, når det gjelder å øke og å opprettholde 
vitaminnivåer i kroppen. Når du skal velge tilskudd, velg enten et som 
inneholder vitamin D3, eller et med optimale nivåer av både D3 og D2.

1,3/1,6 BETA-GLUKANER
1,3/1,6 Beta-glukanet i Protect er en spesialisert og standardisert form 
for Beta-glukaner, avledet av en proprietær streng fra bakegjær. 1,3/1,6 
Beta-glukanene fyller på medfødte immunceller, slik at de reagerer på 
en mer effektiv måte. 1,3/1,6 Beta-glukaner finnes naturlig i mat som 
bakegjær, shiitake-sopp og i enkelte kornsorter, men disse har ulike 
strukturer og studier har vist at de bare er halvparten så effektive.  
Gjær-1,3/1,6-Beta-glukaner skiller seg fra 1,3/1,4 Beta-glukaner i havre 
(brukt i Zinobiotic), som har veldig ulike funksjoner i kroppen

Wellmunes ® 1,3/1,6 Beta-glukaner er et resultat av mange års  
forskning, og ledende universiteter og offentlige institusjoner har in-
vestert mer enn 260 millioner euro på prekliniske og kliniske studier. 
Wellmune® er beskyttet av mer enn 40 patenter og dokumentert 
gjennom 13 kliniske studier, som støtter dens trygghet og effektivitet.   

BOKSENS INNHOLD
Protect inneholder 60 kapsler

ANBEFALT DAGLIG DOSE: Voksne og barn over 11 år  
- 1 kapsel daglig. Ikke overstig anbefalt dose.

OPPBEVARING: Oppbevares på et tørt og kjølig sted, og utilg-
jengelig for barn.

MERKNAD: Kosttilskudd skal ikke brukes som erstatning for et vari-
ert og balansert kosthold. Hvis du ammer eller er gravid. 
- rådfør deg med lege før bruk av Protect.

OFTE STILTE SPØRSMÅL - PROTECT
Når bør jeg ta Protect? Protect bør tas daglig for å gi immunfor-
deler. En medfødt immuncelle har en gjennomsnittlig levetid på ca. 
24–36 timer, og det er derfor viktig å ta Protect jevnlig, for å styrke 
de nye immuncellene som produseres kontinuerlig i kroppen.

Finnes det Beta-glukaner i vanlige matvarer? 1,3/1,6 Beta-glu-
kaner finnes i matvarer, men disse har andre strukturer, og  
studier viser at de kun er halvparten så effektive.

Er det noen som ikke bør ta Protect? Personer som har gjen-
nomgått en organtransplantasjon bør være forsiktige. Disse tilhører 
i teorien en risikogruppe, selv om prekliniske studier ikke har avdekket 
noen problemer.

Har Protect noen bivirkninger? Nei.

Hva skjer hvis jeg tar for mye? Den øvre grensen for vitamin D er 
100 μg, dette tilsvarer 5 kapsler. Hvis du ved en feiltakelse har tatt 
en større dose over tid, bør lege kontaktes. 
 
Hva skjer hvis jeg glemmer en dose? Ingen grunn til bekymring! 
Effekten av Protect vedvarer en dag eller to etter at du har hoppet 
over en dose. 

Hvor lang tid tar det før Protect begynner å virke?  
Protect begynner å virke etter 48 timer.

Ingredienser: Gjær (Saccharomyces cerevisiae) 1,3/1,6 Beta-glu-
kan*, fyllmiddel (mikrokrystallinsk cellulose), kapseltrekk (hydrok-
sypropylmetylcellulose), vitamin D3 (kolekalsiferol avledet fra planteek-
strakt), antiklumpemiddel (magnesiumsalter fra fettsyrer, 
trikalsiumfosfat).

ERNÆRINGSPÅSTANDER (EFSA)  
¹ Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon. Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til vitamin D i henhold til påstanden KILDE TIL VITAMIN D i vedlegget til 
forordning (EF) nr. 1924/2006. ¹ Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon hos barn. Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som minst er en kilde til vitamin D i henhold til påstan-
den KILDE TIL VITAMIN D i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsverdi per kapsel

Gjær (Saccharomyces cerevisiae) 1,3-1,6-Beta-glukan* 200 mg

Vitamin D3 (400 % av referanseverdien) 20 μg


