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Zodra we in contact komen met mensen op het werk, in de sportschool 
of tijdens het reizen, komen we in aanraking met ziektekiemen. 
Daarnaast hebben we in ons dagelijks leven te maken met fysieke en 
mentale stress. Al deze factoren zijn van invloed op ons immuunsysteem, 
onze fysieke gezondheid en ons algemeen welzijn.

Met Zinzino Protect kun je zelf veel voor je gezondheid doen. 
Het is een volledig natuurlijk supplement met beschermende 
ingrediënten die je immuunsysteem versterken en daardoor je 
gezondheid bevorderen.  

Protect bevat naast een unieke veganistische vitamine D3, alleen           
die onze aangeboren weerstand helpt optimaliseren, de zeer specifi eke 
en gestandaardiseerde 1,3/1,6 bèta-glucanen, die uit bakkersgist worden 
gewonnen. Protect kun je het beste iedere dag nemen. De aangeboren 
essentiële afweercellen worden namelijk iedere 1 à 2 dagen vernieuwd.

Verscheidene klinische studies hebben de eff ectiviteit van de gebruikte 
ingrediënten, die allemaal natuurlijk, veganistisch en gluten- en GGO-vrij 
zijn, aangetoond.

Vitamine D3 stimuleert je immuunsysteem1 
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ONZE TWEE IMMUUNSYSTEMEN
We hebben twee immuunsystemen, het aangeboren en het adaptieve 
immuunsysteem.

Meestal is het aangeboren immuunsysteem belangrijker voor onze 
bescherming tegen infecties. Het bestaat uit specifieke cellen en enzy-
men die, zodra de dreiging zich voordoet, gelijk de microben op de 
plaats van de infectie bestrijden. Het adaptief immuunsysteem is in  
staat om bepaalde ziekteverwekkers te onthouden, waardoor het lang-
durig bescherming kan bieden tegen terugkerende infecties. Vitamine 
D is cruciaal voor de activering van al onze afweermechanismen. 
Zonder voldoende vitamine D is het immuunsysteem minder goed in 
staat om infecties in het lichaam te bestrijden.

VITAMINE D 
De meest belangrijke vorm van vitamine D voor de gezondheid is 
vitamine D3 (cholecalciferol). D3 wordt onder invloed van zonlicht in 
de huid gevormd, maar komt ook voor in voedingsmiddelen als 
vette vis, garnalen, ei en runderlever. In de noordelijker gelegen de-
len van de wereld wordt men minder aan zonlicht blootgesteld. 
Daardoor produceert de huid niet genoeg vitamine D3, waardoor 
veel mensen een laag vitamine D-niveau hebben.

Er is echter maar één bron van veganistische vitamine D3 en dat is 
korstmos. De veganistische vitamine D3 in Protect komt uit orga- 
nisch gekweekte korstmos. Onze vitamine D3 is vegan gecertificeerd 
en GGO-vrij. 

Vitamine D2 (ergocalciferol) wordt o.a. gewonnen uit paddenstoelen 
en soja. Vitamine D2 alleen is niet genoeg. Daarom hebben vegeta-  
riërs zo vaak een vitamine D-tekort. 

Vitamine D3 is superieur ten opzichte van vitamine D2 voor wat bet-
reft het doen toenemen en vasthouden van de vitamineniveaus in 
het lichaam. Kies dus altijd voor een supplement met vitamine D3 of 
met optimale hoeveelheden vitamine D3 en - D2.

1,3/1,6 BÈTA-GLUCANEN
De 1,3/1,6 bèta-glucanen in Protect zijn specifieke en ge-
standaardiseerde bèta-glucanen uit een gepatenteerde vorm van 
bakkersgist. De 1,3/1,6 bèta-glucanen activeren aangeboren afweer-
cellen waardoor ze effectiever reageren. 1,3/1,6 bèta-glucanen 
komen van nature voor in voedingsmiddelen als bakkersgist, shiita-
ke (paddenstoelen) en bepaalde graankorrels, maar deze hebben 
andere structuren en uit studies blijken deze slechts half zo effec-
tief. 1,3/1,6 bèta-glucanen uit gist verschillen van de 1,3/1,4 bè-
ta-glucanen uit haver (gebruikt in Zinobiotic); ze hebben dan ook 
hele andere functies in het lichaam.

Wellmune’s® 1,3 /1,6 bèta-glucanen zijn het resultaat van vele jaren 
onderzoek met meer dan € 260 miljoen aan investeringen in 
pre-klinische en klinische studies door vooraanstaande universiteit-
en en overheidsinstanties. Wellmune® wordt met meer dan 40 pat-
enten beschermd en is vastgelegd in 13 klinische testrapporten die 
de veiligheid en effectiviteit van het product onderschrijven.  

INHOUD
Protect bevat 60 capsules

AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSERING:  
Volwassen en kinderen ouder dan 11 jaar: 1 capsule per dag.     
Aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.

BEWAARADVIES:  
Bewaar op een koele, droge plaats en buiten bereik van kinderen.

OPMERKING:  
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een ge-
varieerde en evenwichtige voeding worden gebruikt.  Ben je 
zwanger of geef je borstvoeding, raadpleeg voor gebruik dan altijd 
eerst een arts.

FAQ PROTECT
Wanneer kan ik Protect het beste nemen?  
Om je weerstand te verbeteren, kun je Protect het beste iedere dag 
nemen. Afweercellen leven ongeveer 24-36 uur. Regelmatige in-
name van Protect is dus belangrijk om de nieuwe afweercellen die 
het lichaam voortdurend produceert, te stimuleren.

Zitten bèta-glucanen ook in alledaagse voedingsmiddelen? 
1,3/1,6 bèta-glucanen komen wel in onze voeding voor, maar ze hebben 
andere structuren en uit onderzoeken blijken ze slechts half zo effectief.

Zijn er mensen die beter geen Protect kunnen nemen? 
Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, moeten 
voorzichtig zijn. Theoretisch is dit een risicogroep, hoewel preklinische 
tests geen problemen hebben aangetoond.

Heeft Protect bijwerkingen? Nee.

Wat gebeurt er als ik teveel neem?  
De bovengrens voor vitamine D is 100 μg, wat overeenkomt met vijf 
capsules. Heb je gedurende langere tijd per ongeluk hogere doses 
ingenomen, raadpleeg dan een arts. 
 
Wat gebeurt er als ik een dosering oversla? 
Maak je geen zorgen! Het effect van Protect houdt altijd meer dan 
een dag, nadat je de laatste dosering hebt ingenomen, aan.

Hoe lang duurt het voordat Protect begint te werken?  
Protect begint na 48 uur effect te krijgen .

Ingrediënten: Gist (Saccharomyces cerevisiae) 1,3/1,6 bèta-glu-
canen*, vulstof (microcrystalline cellulose), capsulehuls (hydroxypropyl-  
methylcellulose), vitamine D3 (cholecalciferol uit plantenextract), anti- 
klontermiddelen (magnesiumzouten van vetzuren, tricalcium-fosfaat).

VOEDINGSCLAIMS (EFSA)  
¹ Vitamine D draagt bij aan de normale functie van het immuunsysteem. De claim mag alleen worden gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn, zoals bedoeld in de 
claim BRON van vitamine D en als vermeld in de bijlage bij verordening (EG) nr. 1924/2006.  
¹ Vitamine D draagt bij aan de normale functie van het immuunsysteem bij kinderen. De claim mag alleen worden gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn, zoals 
bedoeld in de claim BRON van vitamine D en als vermeldin de bijlage bij verordening (EG) nr. 1924/2006.

Voedingswaarde per capsule

Gist (Saccharomyces cerevisiae) 1,3-1,6 bèta-glucanen* 200 mg

Vitamine D3 (400% van de referentiewaarde) 20 μg


