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Цинкът присъства във 

всяка една клетка от 

тялото ни и е 

компонент в 

повече от 200 

ензима. На 

практика този 

химичен 

елемент 

участва в 

повече ензимни 

реакции от всеки 

друг минерал. 

Обикновено 

човешкото тяло 

съдържа от 1,4 до 2,5 

грама цинк, складиран основно в 

мускулите. Значителна част от цинка в организма е 

концентрирана и в червените и белите кръвни клетки. 

 Други тъкани, в които се наблюдава висока 

концентрация на цинк са костите, кожата, черния дроб, 

панкреаса, ретината на окото и простатната жлеза. 

 Цинковият пиколинат се получава при свързването 

на цинк с пиколинова киселина. В тази формула се 

използва цинковият пиколинат тъй като тази специфична 

форма на цинка е най-добре усвояемата форма на цинка.. В 

множество изследвания е доказано, че цинковият 

пиколинат се усвоява много по-добре от цинковия 

глюконат или цинковият цитрат. 

 При приемане цинкът формира в организма 

комплекс с пиколиновата киселина, който повишава 

скоростта на усвояването на цинка. Количеството 

абсорбиран цинк зависи пряко от наличността на 

пиколинова киселина, която се синтезира от триптофан. 

Ако тази конверсия бъде нарушена, или съществува 

недостиг на витамин В6, който е необходим за процеса на 

преобразуване, ще бъде нарушена и абсорцията на цинка. 

Ето защо, осигуряването на цинков пиколинат позволява на 

тялото да прескочи този етап и да усвои ефективно цинка. 

 

Имунна функция 

 

Цинкът на практика подпомага във всяко отношение 

имунната система. Доказано е, че допълнителният прием на 

цинк води до възстановяването на серумния тимулин 

(хормон произвеждан от тимусната жлеза). Обикновено, с 

нарастването на възрастта нивото на тимулина и другите 

подпомагащи имунната система хормони отделяни от 

тимуса се понижава, което води до отслабване на имунната 

функция. 

 

Антивирусно действие 

 

Цинкът, подобно на витамин С, също упражнява пряко 

антивирусно действие. Той е ефективен срещу ред вируси, 

причинители на обикновена настинка. При двойно сляп 

експеримент било установено, че приемането на бонбони 

съдържащи цинк съкращава средната продължителност на 

простудата със седем дни. 

 

Противовъзпалителни качества 

Цинкът оказва антиоксидантен ефект и участва в 

антиоксиданта супероксид дисмутаза (СОД). Установено е, 

че нивата на цинк при пациенти с ревматоиден артрит (РА) 

са по-ниски от нормалното, а резултатите от няколко 

изследвания показват, че допълнителният прием на цинк 

има терапевтичен ефект при тази диагноза. 

Сексуална функция при мъжете 

 

Цинкът участва буквално във всеки аспект от мъжката 

репродуктивна функция, включително в хормоналния 

метаболизъм и производството на сперма. От него зависи и 

мотилитетът на сперматозоидите. 

 

Кожни заболявания, дерматити, акне 

 

Според резултатите от няколко двойно слепи 

експеримента, цинкът оказва въздействие сходно с това на 

тетрациклина при третиране на повърхностно акне и е по-

ефективен от него в случаите на дълбоко акне. Цинкът е 

необходим за ефективното освобождаване и на витамин А 

от черния дроб и неговото оползотворяване. Този витамин 

е изключително благотворен нутриент при лечението на 

акне. 

 

Болест на Алцхаймер 

 

Недостигът на цинк е един от най-разпространените 

дефицити при възрастните хора и може да бъде основен 
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При мъжко и женско 

безплодие, 

предизвикано от 

недостиг на цинк 

и при 

намаляване на 

половата 

активност. 

 

 

 

 

за профилактика 

на късогледството 

и при намалена 

острота на зрението 

При заболявания на стомашно-чревния тракт , черния 

роб,бъбреците за жени в периода на климактериума.  

За нормализиране на теглото(при затлъстяване и при 

прекалено ниско тегло). 

При нарушена мастна обмяна и за предотвратяване на 

мастната дистрофия на черния дроб. 

 

Ролята на медта 

 В този комплекс е включена и медта, защото цинкът 

може да понижи нивото на мед в организма, в случай че не 

се поддържа подходящо съотношение (ок. 10:1 в полза на 

цинка). Установено е, че относителната или абсолютна 

недостатъчност на мед, която се характеризира с твърде 

високо наличие на цинк, води до хиперхолестеролемия 

(повишени нива на холестерола в кръвта), увреждания на 

миокарда (сърдечния мускул) и артериите, както и до 

повишена смъртност сред пациенти с тези проблеми. 

 Медта участва и в производството на ензима супероксид 

дисмутаза СОД, редом с цинка. Недостигът на мед води до 

желязодефицитна анемия, тъй като медта е необходима за 

правилната абсорбция и оползотворяване на желязото. 

Медта е необходима и за активирането на ензима лизил 

оксидаза, който от своя страна е нужен за кръстосаното 

свързване на колагена и еластина – процес от жизнена 

важност за здравето на кожата, косата, костите, 

кръвоносните съдове и ставите. 

 

Ролята на витамин А 

 Комплексът съдържа витамин А, за да се увеличи 

синергията между съставките и по този начин да се 

подсили имунната функция, здравето на кожата, както и 

антиоксидантните и репродуктивни възможности на 

организма. 

 

Опаковка:  

30 вегетариански капсули 

 

Състав: В една капсула 

Цинк (пиколинат) – 15мг. 

Мед (цитрат) – 1мг. 

Витамин А (ацетат) – 150мкг. 

 

Дозировка: 

Една капсула дневно след хранене 

 

Възможни приложения 

Кожни болести, като акне, екзема, псориазис; 

постоперативно лечение, вирусни инфекции, заболявания 

на простатата и тестикулите; укрепване на костите при 

остеопороза; сетивна недостатъчност - проблеми със слуха, 

вкуса и обонянието; хипогликемия, макуларна дегенерация, 

анорексия, алкохолизъм, вегетарианство, посттравматична 

терапия, лечение на изгаряния, ниска киселинност в 

стомаха, панкреатична недостатъчност, орален прием на 

контрацептиви,хормонални нарушения 

 

Вредни взаимодействия 

 

Не е известно цинкът да взаимодейства неблагоприятно с 

лекарства. 

 

За да се оптимизира абсорбцията на цинка е 

препоръчително той да не се приема заедно с храни с 

високо съдържание на влакнини. 

 

Забележка: Белите петна по нокътните легла обикновено 

са знак за нисък цинков статус. 
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