
Descrição
O Zinco em spray oral, pode ser um complemento nutricional 
para indivíduos que desejam aumentar a ingestão deste 
mineral de forma rápida, prática e muito eficiente, pois 
apresenta uma taxa de absorção equivalente a um injetável. 

Função
O Zinco é um mineral muito importante para a manutenção da saúde pois participa em mais de 3OO 
reações químicas do corpo, nas principais vias metabólicas. Ele contribui para o normal metabolismo 
ácido-base, o normal metabolismo dos hidratos de carbono, promove a absorção da vitamina A e dos 
ácidos gordos, e a síntese normal de proteínas e ADN. Além disso, o zinco tem um papel no processo 
de divisão celular e contribui para a proteção das células contra o stress oxidativo. O zinco também 
apoia a manutenção de ossos fortes, cabelo e unhas, assim como de pele saudável. Favorece o bom 
funcionamento do sistema imunitário pois permite uma rápida divisão celular. Ajuda a manter 
funções cognitivas tais como concentração, aprendizagem, memória e raciocínio, bem como a 
resistência ao stress. Como co-factor da enzima antioxidante Superóxido Dismutase (SOD), o Zinco 
pode ser considerado um nutriente antioxidante. Foi demonstrado que a suplementação de zinco 
aumenta a actividade antioxidante da SOD, e proporciona uma maior proteção contra os radicais 
livres. A absorção de metais pesados tóxicos, especialmente cádmio e chumbo, é inferior em 
indivíduos com valores de zinco mais elevados em comparação com os que apresentam valores de 
zinco mais baixos.

Além disso, o zinco contribui para a fertilidade, reprodução e para a manutenção de níveis normais 
de testosterona no sangue.

Desta forma, quando está em pouca quantidade no organismo, pode causar várias alterações, 
especialmente no sistema imunitário e na produção hormonal.
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Função
Os seus principais benefícios são:
- Recuperação do sentido do olfato e do paladar como consequência da infeção por covid-19
- Previne a evolução da degeneração macular 
- Previne a hipertrofia da próstata 
- Promove um cabelo macio e brilhante, combatendo a sua queda;
- Ajuda na absorção da vitamina A;
- Ajuda em processos depressivos;
- Estimula a função da glândula tiroide;
- Protege contra infeções pois atua ativamente no sistema imunitário;
- Previne a diabetes tipo 2;
- Facilita a cicatrização de feridas;
- Previne o aparecimento de diversos tipos de cancro;
- Ajuda no tratamento da acne;
- Previne o processo de envelhecimento, por ter uma ação antioxidante.

No entanto, como participa na maior parte das reações do nosso organismo, o zinco tem outras 
ações importantes, especialmente a nível neuronal e hormonal.

Como consumir Zinco:
O zinco é um mineral que não é produzido pelo corpo humano, sendo necessária a sua ingestão 
através da alimentação e/ou suplementação. As principais fontes de zinco são os alimentos de 
origem animal como a ostra, o camarão, e as carnes de vaca e frango ou peixe. O gérmen de trigo, 
grãos integrais, castanhas, cereais, legumes e tubérculos também têm alguma riqueza em zinco, 
mas as frutas e hortaliças em geral, apesar de terem zinco, não são as melhores fontes pois não 
permitem uma boa absorção deste mineral.

Como saber se tenho falta de Zinco:
A única forma de ter a certeza se existe falta de zinco no organismo é através de uma análise 
sanguínea ou de urina para quantificar a quantidade deste mineral no organismo. Os valores de 
referência do zinco no sangue e urina são:
- Sangue Eritrocitário: - 44O a 86Oµg/dL
- Sangue: - 7O,O a 12O,O µg/dL
- Urina: 18O a 85Oµg/L

A carência de zinco pode ainda levar ao surgimento de sintomas como:
- Demora na cicatrização das feridas;
- Unhas fracas, frágeis e esbranquiçadas;
- Cabelos secos e quebradiços;
- Queda de cabelo;
- Alterações no paladar.

Além de uma alimentação pobre em zinco, a carência deste mineral é mais frequente em pessoas 
que fazem sessões de hemodiálise ou que têm um caso de diarreia grave ou persistente. Alguns 
medicamentos também podem levar a esta carência, são eles: os anti-hipertensivos, diuréticos 
tiazídicos, omeprazol e bicarbonato de sódio, por exemplo.

A EcogeneticsN, numa aposta constante na inovação e na melhor qualidade dos seus produtos, 
apresenta-lhe o Zinco em spray oral, com uma total absorção, como se de um injetável se tratasse. 
É a melhor solução presente no mercado, em termos de absorção, biodisponibilidade e quantidade 
diária ideal. 

EcogeneticsN, sempre na vanguarda da tecnologia e da nutrigenómica, preservando o que 
naturalmente faz o nosso corpo funcionar em pleno. 
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Modo de utilização/Cuidados
Na primeira utilização, pressione o spray, premindo-o 3-4 
vezes. Não agitar a embalagem antes de a utilizar. Pulverizar 3 
vezes na boca, duas vezes ao dia, ou segundo prescrição 
profissional. Coloque a tampa após a utilização e mantenha a 
embalagem na posição vertical. Não deve ser excedida a dose 
diária recomendada. Se tiver algum problema de saúde, 
consulte o seu médico primeiro. Os suplementos não devem 
substituir uma alimentação variada e um estilo de vida 
saudável. Não recomendado a menores de 18 anos, salvo 
quando prescrito/recomendado por médico/farmacêutico. Se o 
produto não tiver sido utilizado durante um longo período, o 
spray pode ficar congestionado. Se assim for, enxaguar com 
água morna. Guardar em local fresco e seco. Manter fora do 
alcance das crianças.

Indicações
Zinco, pode ser um complemento nutricional 
para os indivíduos que desejam aumentar os 
valores deste mineral no organismo. Sendo 
indicado na ajuda em processos depressivos, na 
estimulação da função da glândula tiroide, para 
fortalecer o sistema imunitário, como preventivo 
da evolução da degeneração macular, da 
hipertrofia da próstata e da diabetes tipo II ou 
na recuperação do olfato como consequência da 
infeção por covid-19.

Embalagem
- Tamanho embalagem: 3Oml
- Peso Neto: 38ml
- Peso Total:
- Tipo: Spray
- Quantidade: 2OO sprays
- N.o embalagens p/caixa:
- IVA 23%
- Referência: ECO ZINCO
- Código barras: 56OO283759111

Alergénicos

Não contém qualquer tipo de alergénicos.
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Embalagem

Informação Nutricional por cada 6 sprays *%VRN
Zinco (acetato)
Vitamina B5 (pantotenato de cálcio)

15MG 
6MG

15O%
1OO%

*%VRN: Valor de Referência de Nutrientes
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PT O spray oral de Zinco da 
EcogeneticsN fornece 
vitaminas e minerais 
absorvíveis através da 
mucosa bucal directamente 
para a corrente sanguínea, 
ao contrário das cápsulas 
ou comprimidos. O zinco 
contribui para o 
funcionamento normal do 
sistema imunitário e é 
necessário para uma 
divisão celular saudável e 
síntese proteica.
Distribuído em Portugal por 
BIOJAM S.A. Rua das 
Pereiras, 52, Torre, 
257O-76O Cascais, Portugal. 
Apoio ao consumidor:
+351 915 265 969

ES El spray oral de Zinc de 
EcogeneticsN suministra 
vitaminas y minerales 
absorbibles a través de la 
mucosa bucal directamente 
al torrente sanguíneo, a 
diferencia de las cápsulas o 
los comprimidos. El zinc 
contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario 
y es necesario para la 
división celular sana y la 
síntesis de proteínas.
Distribución en España por 
LEÓN NATURAL S.L. Calle 
Santa Ana 25, bajo,
24OO6 León.
Atención al consumidor: 
+34 913 569 6O4 

EN EcogeneticsN's Zinc oral 
spray delivers vitamins 
and minerals absorbable 
through the mouth mucosa 
directly to the bloodstream, 
unlike capsules or tablets. 
Zinc contributes to the normal 
functioning of immune 
system and  is needed 
for healthy cell division 
and protein synthesis.
Consumer support:
+351 915 265 969

Zinco
ZINC
ZINC

3OML
2OO SPRAYS
38G PESO NETO
38G NET WEIGHT

SUPLEMENTO ALIMENTAR
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
FOOD SUPPLEMENTS

SPRAY ORAL
SPRAY ORAL
ORAL SPRAY 

Produção/Producción/
Manufacturing 
Produzido na EU para 
distribuição por:
Producido en la EU para 
distribución por:
Manufactured in the EU for 
distribution by:

ECOGENETICSN 
KonceptEvidence, Lda. 
Prct. Cristóvão Falcão, 93-R/C Dto 
4465-114 S. Mamede de 
Infesta - Portugal 
Apoio ao consumidor
+351 915 265 969 

www.ecogenetics.eu

Nº de Lote e Data de 
consumo preferente:
Nº Lote y Fecha de consumo 
preferente:
Lot No. and Best before:

L- 1714O7
C- O2/2O23

PT Outros ingredientes:
Água purificada, glucósidos 
de esteviol (edulcorante), 
acetato de zinco, vitamina 
B5 (pantotenato de cálcio), 
sabores naturais (mentol 
e hortelã - Mentha spicata), 
ácido cítrico (regulador 
de acidez), sorbato de 
potássio (conservante).

ES Otros ingredientes:
Agua purificada, glucósidos 
de esteviol (edulcorante), 
acetato de zinc, vitamina 
B5 (pantotenato de calcio), 
aromas naturales (mentol 
y menta verde - Mentha 
spicata), ácido cítrico 
(regulador de la acidez), 
sorbato de potasio 
(conservante).

EN Other ingredients:
Purified water, steviol 
glucosides (sweetener), 
zinc acetate, vitamin B5 
(calcium pantothenate), 
natural flavours (menthol 
and spearmint - Mentha 
spicata), citric acid (acidity 
regulator), potassium 
sorbate (preservative). 

*%VRN: Valor de Referência 
de Nutrientes/NRV: 
Nutrient Reference Values

Zinco/Zinc/Zinc 
(acetato/acetato/
acetate)
Vitamina B5 (pantotenato 
de cálcio/pantotenato
de calcio/calcium 
pantothenate)

15MG

6MG

15O%

1OO%

Ingredientes e Informação 
Nutricional Ingredientes y 
Valor Nutricional/Ingredients 
and Nutritional Value: por cada 
6 sprays/for each 6 sprays:

*%VRN/NRV



Informação sobre constituintes
Vitamina B5:  O nosso corpo não armazena a vitamina B5, portanto temos de consumi-la todos os dias 
para repor as fontes, pois ela é transportada pela corrente sanguínea e o seu excesso excretado pela 
urina. Ela atua em muitas funções no nosso organismo, desde a formação de anticorpos, à produção de 
neurotransmissores no cérebro, a produção de hormonas nas glândulas adrenais, na saúde da pele e 
cabelos, até no metabolismo de gorduras, proteínas e outros nutrientes provenientes dos alimentos que 
ingerimos. Auxilia ainda na gestão do stress e da ansiedade cronica, já que ajuda a diminuir perturbações 
mentais. É também necessária para a produção de esteróides vitais e cortisona nas glândulas adrenais. 
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