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Поєднання цинку та пробіотиків –
оптимальна терапія різних видів діареї
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Продемонстровано, що між бактеріями кишечнику з’являється конкуренція
за споживання цинку, тому в умовах його
недостатності може відбуватися селекція бактерій на користь тих із них, які
здатні вижити за низького вмісту цинку
,PSFOΰ 0  5BLP &   (ΐFMEB-.  
%ΐ3ΐUB7+  ͽͫͽͿͻͷ;ͬͪΊͰсприятливого дисбіозу.
В од ноч а с до с л і д жен н я до вели, що профілактичні дози цинку
підвищують уміст у кишечнику
грамнегативних факультативних
анаеробів, збільшують концентрацію коротколанцюгових жирних
кислот у просвіті товстого кишечнику та сприяють підтримці видового різноманіття кишкової мікроͫΐͽͳ 7BIKFO8FUBM  
1ΐFQFS3FUBM  
Було також зафіксовано зростання кількості лактобацил на тлі призначення доͫͪͬ͵ͳ͵; 4UBSLF͞$ FUBM  ͈ͻтекторними ефектами цинку в кишечнику
є модуляція проникності його стінки
$SBOF+,FUBM 4UVSOΐPMP($FUBM 
 ͲͳͱͰΊͪͺͺͽͲ;͵Ͷΐͽͳͬͻͼͳ͵
4BMHVFΐSP.+FUBM  ͵ͽͻͶ·ΐͷ;Αͬΐͯͺͬΐͯΐ5ͰͶͺͰͻΐͬΰͽͳͺ; #IVUUB;"
et al., 2005) та зменшення кількості епізодів
ͯΐͪͻͰΑ $SBOF+,FUBM  
͇,PSFOΐΰ̾5BLPͬͳΊͬͳͶͳͻΐͲ͵;͵ͷпозиційну та функціональну перебудову
мікробіоти кишечнику курей в умовах
ͯͰͿΐͳͽ;ͳ͵;̀ͷΐͳͬͳͯͬͭͼ͵Ͷͪͯ;
бактерій зумовлюють зміни функцій мікробіоти, зокрема, вироблення коротколанцюгових жирних кислот, що, своєю
чергою, несприятливо впливає на всмоктування цинку, формуючи хибне коло дисбіозу та дефіциту цинку.
Препарати цинку успішно застосовуються з метою профілакͽͳ͵ͳͽͪΰͶΐ͵;ͬͪΊͯΐͪͻͰΑ 3PZ4, 
et al., 2007), оптимізації імунної
ͬΐͯͺͬΐͯΐ 2BESΐ ' FU BM   
а також зменшення проникності
епітелію та стінки травного тракту
4UVSOΐPMP($FUBM  
Докази свідчать, що добавки цинку зменшують уміст бактерій, які спричиняють
діарею, на кшталт Escherіchіa colі 2BESΐ'
et al., 2005), водночас підвищуючи вміст
корисних бактерій – лактобацил і стрепͽ͵͵ΐͬ͵ͳͰͳ͵; 4BMWBUPSF4FUΰBM  
Підсумок двох доказових досліджень наведено в таблиці.
̺ΰ ͯͼͶΐͯͱͰΐ 8" #SPPLT ΐΰ ͼͺΐͬͪͬͽ
(2005) 275 дітей з гострою водянистою діͪͻͰΎΉͬΐ͵ͷͬΐͯͯΰͷΐͼͫ;ͶͻͪͯͷΐͲͬͪͯΰͭͻ;ͺͳ͵;ͽͪΰͺͶͪͰ̸ͫͬͽͻͳ
відзначили достовірну перевагу цинку стосовно тривалості діареї та стаціонарного
лікування, а також кількості ускладнень.
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ΐͲΰͺͰͬͷΐΎΉͫͰͲ̸̸̽͊;ͷͪͻͪͰͿͰ͵ͽͳͬність лікування в групі комбінації пробі̩͔͓͗ͅÌ͏͎͇ͧ͗͑͑ͅͱÌÌ
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͇͉ͧÌÌ͉͒ÌÌ͕͐ͧ
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ͽͰͻͪͺΐΑͺͻͫΐͽͳ͵ͪͷͳmͶͳͰ Q  
͕͖͕͇͌͒͗͑͑ͅͅͱÌ͚͍͎͑͗
͉͕͒͏͉ͧ͋͊͑͑ͱ
͉͖ͧͥͅÌ͆͊͌Ì͚͍͎͑͗
Комбінована терапія також достовірно
краще знижувала активність діамінокси̭͐͊͑͊͑͑͜ͱÌ͖͔͍͇ͅ͏͕͖͒ͧÌ
̵͉͇͑͒͐ͧ͌͒͑͊ͅͅÌ͓͉͇͒ͧҧ͑͊Ì
Ì͉͖ͧ͊ҧÌ͇͎ͧ͒͐ÌÌ
2@Y@V@KÌ2 ÌÌ
Ì͈͐Ì͚͍͎͉͑͗͒͆͗
͖ͅÌ͖ͱ͎͕͖͋͒ͧÌ͉͔ͧ͊ͨͅÌ͑ͅÌ͖͏ͧÌ
͕͏͓ͧ͊Ì͎͖͔͒͑͒͏͇͒͑͊͠ͅÌÌ
ͯͪͲͳ ͯΰ  ΰͺͻͽͳ  ΰͷ͵ͷͶ·Ͷ
͇͉ͧÌÌ͉͒ÌÌ͕͐ͧ
DSÌ@K Ì
͕͖͕͇͌͒͗͑͑ͅͅͱÌ͚͍͎͑͗
͉͕͒͏͉ͧ͋͊͑͑ͱ
Q  Ί͵ͪͺͼͳͶͰͺͻͯ;͵;Ύͽ·ͼΊͲͪΰ;͵дження ворсинок кишечнику, а також уміст
Цинку притаманна також антибакте- %Ͷͪ͵ͽͪͽ;mͪ ͷͪͶ·ͭͺͻͯ;͵ͽ;ͫͪ͵ͽͰ̀ͳͱͰΊ ͬͷΐͼͽ; ͳ͵; ͬΰ ͽ͵ͪͳͪ
кишечнику та погіршення всмоктування ріальна дія, хоча її механізми повністю ͻΐʹΑͿͰͻͷͰͽͪΐΑ ͯΰ  ΰͺͻͽͳ
цього мікроелемента супроводжує бакте- ͰΰͲΊͼͬͪΐ 3PTFMMΐ.FUBM  ̓ͻΐͷͬΐͯ-   ΰͷ͵ͭͷͶQ  ͇ͫͳͯͬͪͬͳͯͳ
рійні інфекції, хворобу Крона та неспеци- новлення цілісності епітелію кишечнику лікування забезпечували сприятливі
ͿΐͳʹͲͪͺͪͶ·ͳʹ͵Ͷΐͽ 4LSPWBOFL4FUΰBM  та його бар’єрної функції, а також фермент- зміни кількості біфідобактерій, Escherіchіa
-ΐV+;FUBM 4ΐLPSB4,FUΰBM  ної активності ентероцитів, цинк контро- colіͽͪΰΑΐͼͺΐͬͬΐͯͰΊ͇ͽͱͰ Ͳͪΰ̸̸̽
0XD[BSFL% 4UVSOΐPMP($FUΰBM   лює низку аспектів роботи імунної системи комбінація пробіотиків із цинком має явні
Продемонстровано, що добавки цинку по- й активує клітини-медіатори неспецифіч- переваги над застосуванням лише пробіокращували результати лікування хворих ного імунітету на кшталт нейтрофілів тиків. Систематичні огляди стосовно цього
ΐͲΰͬͻͫΉ̓ͻͪ 4ΐWBΰ4FUBM  
ΐΰͺͻͳͻͯͳ͵ΐͶͰͻΐͬ #IVUUB;"FUBM   питання одностайно підтверджують, що
сполучення цинку та пробіотиків достоЦинк є ефективним і при інфекційних
вірно зменшує тривалість епізоду діареї,
захворюваннях, зокрема, за шигельозу.
Цікаво, що цинку властивий
об’єм калових мас, частоту випорожнень
В таких пацієнтів спостерігаються мальабсинергізм із пробіотиками, тобто
та тривалість госпіталізації у дітей з госорбція азоту й аномальна втрата слизу
ефективність останніх підсилюстрою діареєю віком від 6 міс до 5 років
та трансмукозальних білків, що можна
ється на тлі застосування цинку
)PMN" 1PVMTFO)  ͇ͯͪ͵
-B[[FSΐOΐ . 3POGBOΐ- -BNCFSUΐ.
подолати за допомогою добавок цинку
експериментальні дослідження
"MBN"/FUBM 3PZ4,FUΰBM 
FUBM  ̽ͫͪͬ͵ͳͺͻͫΐͽͳ͵ΐͬΎͰͿͰ͵ͽͳͬпідтвердили, що сполучення про3BRΐC3FUBM 3BINBO.+FUBM  
ними в лікуванні гострих ентеритів, зокрема
біотиків із цинком підвищують біоͻͽͪͬΐͻ;ͼͳ ͪΰͽͪ͵ͱ̸̸̽ WBOΰ/ΐFM$8
доступність цинку та збільшують
et al., 2002), а цинк за рахунок стимуляції
ͅͰͪΐͲͷͳͬͺͶͳͬ;ͳ͵;ͪΰͼͽͪ
ʹͭͪͫͼͻͫΐΉ 5FTBO'FUBM 
місцевого імунітету травного тракту та покишкової мікробіоти – його вза4VSPOP͞4FUΰBM  
силення відновлення слизової оболонки
ємодія з епітелієм кишечнику,
додатково сприяє скороченню тривалості
зменшення запалення слизової
оболонки та покращення функІмовірно, цей синергізм є наслідком ͰͺΐͲͯ;̸̸̽ )FTT4:FUBM 1PXFMM43 
ц іон у в а н н я і м у н ної с ис т ем и
здатності як пробіотиків, так і цинку по- 2000). Рандомізоване відкрите контрольоорганізму- господаря (Usama U.
кращувати гістоморфологію (висоту вор- ͬͪͰͯͼͶΐͯͱͰΊ.)BUUBͽͪΰͼͺΐͬͪͬͽ  
FUΰBM 0V%FUΰBM  
синок і сумарний підрахунок келихопо- довело, що комбінація цинку та пробіотиків
ͯΐͫͳ͵Ͷΐͽͳ ͵ͳͰͳ͵; 4IBI.FUΰBM  є ефективнішою в лікуванні гострої діареї
Так, внутрішньоклітинний цинк є необ-  ͽͪΰͺΐͯͽͻͳͷ;ͬͪͽͳΐͶΐͼΐͼͽ·ʹͭͼͶͳ- ;ΰͯΐͽͰʹ ΐͱͷͽͰͻͪͺΐΊͳ͵ͷ̸ͬͽͻͳ
відзначили достовірні відмінності в частоті
хідним для належної підтримки бар’єрної ͲͬΑͫͶ͵ͳ (ΐMM) 1SBTBE+  
ͬͳͺͻͱͰ·  ͺͻͽͳ ͻͯͫ;ͻ  
функції стінки кишечнику та регенерації
ͽͪΰ ͽͻͳͬͪͶͼͽΐ ͰͺΐͲͯ; ͯΐͪͻͰΑ   ͺͻͽͳ
;͵ͯͱͰͭͰͺΐͽͰͶΐΉ "MBN"/FUBM 
І цинк, і пробіотики широко за ΰͭͯͻ M ̸ͪͶͭΐΐͻͰͲ;Ͷ·ͽͪͽͳͽ ͏ͳ͵ͽͪ͵ͱͻͰͭ;ͶΉΎͺͻͳ͵ΐͼͽ·
стосовуються в лікуванні гострої
ͻͳͷͪͶͳΐΰ./ΐLIVSQBͽͪΰ3"HOΐIPUSΐ  
стінки кишечнику за рахунок контролю
діареї: цинк зменшує тяжкість
Ί͵ΐͻͪͯͷΐͲ;ͬͪͶͳͯͳͽͳͳͲΰͭͼͽͻΉ
протеолізу та транскрипції білка оклюта тривалість проносів, а пробіодіареєю віком від 6 міс до 5 років до груп
дину, захищаючи кишечник від надхотики знижують вираженість симпͽͷͪͽͳ͵ͳ 2BTFN[BEFI.+FUBM 
цинку в поєднанні з пробіотиками та монодження різноманітних іонів і патогенів
(BMWBP5'FUBM  
терапії цинком. Середня тривалість епізоду
.ΐZPTIΐ:FUBM  ̀ͪΰͯͰͿΐͳͽ;ͳ͵;
діареї (до моменту утворення твердих калопорушуються щільні міжклітинні з’єд͌ΰͯͼͶΐͯͱͰΐ39ΐBOHΐΰͼͺΐͬͪͬͽ   ͬͳͷͪͼ ͼ͵ͶͪͶͪ  ΰͭͯ;ΰͭͻ;ͺΐͳ͵ 
нання епітелію кишечнику та з’являється
міграція великих кількостей нейтрофілів, взяли участь 50 пацієнтів з антибіотик- ͺͻͫΐͽͳ͵ͳͽͪΰ  ΰͭͯ;ΰͭͻ;ͺΐͳ͵;
унаслідок чого розвивається запалення ͪͼΐʹͬͪΉ ͯΐͪͻͰΎΉ ̸̸̽  ͬΐ͵ͷ ͬΐͯ """CSBIBNΐΰͼͺΐͬͪͬͽ  ͯͬͰͶͳ ΰ΄
слизової оболонки (рис.) (Ohashі W., 2 до 36 міс, яких було рандомізовано до груп комбінація цинку та пробіотиків має перепробіотиків та комбінації пробіотиків вагу над монотерапією пробіотиками в лі'VLBEB5 'ΐOBNPSF"FUBM  
куванні блювання та діареї у дітей.
̀͡Ͱͬͮͧ

͑ͧͭÀͣͬͯͩͣͥͤͫͫͽ

͒͵ͯͫͧͨͧ͟

͊ͨͱͫͫ͟͡ͽ

͌ ͪͼ ͺͪͯͰͷΐΑ ͵ͻͪͬΐͻ;ͼΑ
ͬͻͫͳ $07*% ͼͫͶͳͬ;;ͬͪͭ;
привертає зв’язок кишкової мікробіоти та статусу цинку в організмі
з функцією імунітету.

Висока ефективність цинку при
діареї обумовила те, що Всесвітньою організацією охорони здоров’я рекомендовано застосування
добавок цинку як для лікування,
так і для профілактики цього стану
8BMLFS$- ' #MBDL3&  
ǒƼǜ ƏǓǚǛƼƷƓǅƼƽƼңƏƽǚǅƼƽƏƮƼƹǙǝƏƹǗƏǜƓǗƹƏǜǅƼƻǩƽǩǢƏǩǀǩǅǩƹǙƼƏǙƼưǘƯƹƼǙǝ
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͌ͯͩͣͨͧ͟

Під час будь-яких інфекцій цинк виступає
складовою так званого нутрітивного імунітету і витрачається на обмеження росту
та реплікації патогенів, а також на стримуͬͪΊͪͯͷΐͻΑͲͪͺͪͶ·Αͬΐͯͺͬΐͯΐ 4JOHIΰ4
FUBM  ̺ͻͪͬ;ΉͳͰ ͻͰ͵ͷͰͯͪΐΑͻͫΑͭͻ;ͺͳͲΰͶΐ͵;ͬͪΊ$07*%͏Ͱͽͻ;
ͺͻͿΐͶͪ͵ͽͳ͵ͳͽͪΰ͵ͽͻͶΉͬͻ̸ͫ͊͑
рекомендують добавки цинку як допоміжне
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В експериментальному дослідженні
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сульфату цинку до раціону лабораторних
мишей спричинило суттєві зміни складу
мікробіоти, а також зниження кількості й акͽͳͬͼͽΐ͋ͰͶͺͰͻΐͬ͆ͪͽͷΐͼͽ·͵ΐͶ·͵ΐͼͽ·
͋ͻͰͭ;ͶΊͽͻͳ͵ͶΐͽͳͽͪΰΐͽͰͻͶͰʹ͵ΐ;
ͲͪͶͳͳͶͪͼ·ͰͲͷΐΉ͌ΰͯͻ;ͭΐʹͪͼͽͳΐͯсліду науковці пересадили мікробіом мишей,
які отримували цинк, тваринам зі стерильним кишечником, що також зумовило зниͱͰΊ͵ΐͶ·͵ͼͽΐʹͪ͵ͽͳͬͼͽΐ͋ͰͶͺͰͻΐͬ
Таким чином, збільшення вмісту цинку
у раціоні впливає не лише на виживаність
і ступінь патогенності кишкової мікробіоти,
а й на її імунний потенціал, протидіючи надмірній імунній відповіді.
Ще одне експериментальне дослідження
показало, що збагачені цинком пробіотики
здатні покращувати ріст, антиоксидантний
статус, імунну функцію та морфологічні характеристики лабораторних щурів, вирощених в умовах теплового стресу. Включення
в раціон тварин комбінації цинку та пробіотиків достовірно підвищувало вміст глутатіону й активність глутатіонпероксидази
та супероксиддисмутази, водночас знижуючи рівень малонового діальдегіду. Крім
того, застосування комплексної добавки
ͳ͵ ͺͻͫΐͽͳ͵ͳͬΐͯͬͶΉͬͪͶͫͪͶͪͼ
про- та протизапальних цитокінів, підвищуючи концентрацію інтерлейкінів 2, 6 та інͽͰͻͿͰͻ;ʄͪΰͽͶΐͲͳͱͰΊΐͽͰͻͶͰʹ͵ΐ;
̀ͪͫͪͻͬͶͰΊͽ͵ͪͳ͵ͳͰͳ͵;ͭͰͷͪͽ͵ͼͳлін-еозином виявило, що цинк і пробіотики
сприяли збільшенню висоти кишкових ворсинок та загальної товщини кишкової стінки,
тобто зміцненню кишкового бар’єра.
Кишкова мікробіота також бере участь
у підтриманні місцевого імунітету слизових
оболонок, у т. ч. визначає формування набуͽͭΐͷ;ΐͽͰͽ;ͪΰͻͪͶ·ΐͬͪ͵ͳͳ 7BMEF[Jΰ:
FUBM  31-B[BSVTΐΰͼͺΐͬͪͬͽ  ͻͪдомізували 620 немовлят віком 5 тижнів
до рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження, покликаного встановити роль цинку та пробіотиків
в імуногенності ротавірусної вакцини, яка
ͺͻͳͲͪͪΎͽ·ͼΊͻͪͶ·;ΰͬΐΐΰͽͪΰΰͽͳͱнів. Первинною кінцевою точкою виступала
сероконверсія – ознака успішної вакцинації, яку визначали за наявністю специфічͳΐͷ;ͭͶͫ;Ͷΐΐͬ͵Ͷͪͼ;*H";ΰ͵ΐͶ·͵ͼͽΐ
≥20 Од/мл у раніше серонегативних немовлят
або за підвищенням умісту цих імуноглобуліΐͬ;ͰͽͬͰͻ͊Ͱͻ͵ͬͰͻͼΐΊͬΐͯͫ;ͶͪͼΊͬΰ 
дітей, які отримували пробіотики та цинк,
;ΰ ͯΐͽͰʹ Ί͵ΐͽͻͳͷ;ͬͪͶͳͶͳͰͺͻͫΐотик, у 28,0% дітей, які отримували лише
ͳ͵ͽͪΰ;ΰ ͯΐͽͰʹ Ί͵ΐͽͻͳͷ;ͬͪͶͳͺͶͪцебо. Отримані дані підтверджують синергетичну дію цинку та пробіотиків на імунітет
й обґрунтовують потребу в подальших дослідженнях цієї комбінації як методу підвищення ефективності вакцинацій.
Експериментальні дослідження також
показали, що мікробіота та продуковані
нею метаболіти, наприклад бактеріальні
ліпополісахариди, здатні протидіяти реͺͶΐ͵ͪΐΑͬΐͻ;ͼΐͬ;ΰ͵ͳͰͳ͵; 1GFJĒFS+, 
7JSHJO)8  ͈ͻͫΐͽͳ͵ͳͷͪΉͽ·ͺͽͰΐͪͶjͺͰͻͰͫ;ͯͬ;ͬͪͽͳv͵ͳ͵ͬ;ͷΐ͵ͻбіоту та вивільняти продукти життєдіяльності, які безпосередньо взаємодіють із лімͿΑͯΉͽ͵ͪͳΉ 1SBIBSBK͞FUBM  
Враховуючи вищеописаний синергізм
цинку з пробіотиками, можна припустити, що ця комбінація чинитиме потужніший сприятливий вплив на стан імунітету,
ніж кожен із компонентів у вигляді монотерапії. Ця гіпотеза знайшла підтвердження
в літературних даних. Так, у квазіекспериментальному рандомізованому дослідженні
;4FUJZBOJOHSVNΐΰͼͺΐͬͪͬͽ  ͬͳͬͪͬͼΊ
вплив комбінованої добавки цинку та пробіотиків на рівні лімфоцитів і моноцитів
та на відношення кількості нейтрофілів
до кількості лімфоцитів у пацієнтів із легеͰͬͳͷͽ;ͫͰͻ͵;Ͷ·Ͳͷ͌ΰ·ͭ͵ͽͳͭͰͽ;
хворих побічні ефекти протитуберкульозних препаратів значною мірою порушують мікробіоту, несприятливо впливаючи
на процеси одужання та імунної відпоͬΐͯΐ͐ͰͻͰͲΰͽͳͱΐͲͪͼͽͼ;ͬͪΊͯͫͪͬ͵ͳ
в групі лікування спостерігалося зростання

кількості лімфоцитів на тлі зменшення кількості моноцитів і зниження співвідношення
нейтрофіли/лімфоцити. Найпотужнішим
ͫ;ͬͬͺͶͳͬ͵ͷͫΐͪΐΑͳ͵ ͺͻͫΐͽͳ͵ͳ
ͪΰ͵ΐͶ·͵ΐͼͽ·ͶΐͷͿͳͽΐͬ Ί͵ͪͲͻͼͶͪͪΰ 
ͬΐͯͬͳΐͯͭͻΐͬΊ̸ͬͽͻͳͲͻͫͳͶͳͬͳсновок, що призначення подібних добавок
покращує стан імунної системи пацієнтів
із туберкульозом, впливаючи на баланс різних популяцій клітин-ефекторів імунітету.
̽ΐΎͽͳͪͯͫͪͬ͵ͪ͊ͰͶͿΐ͵͏ͳ͵ j̻ͰͶΐ͵
͍ͪͻͷͪͅͻ͵Ͱͽͳ̻ͭͻ;ͺv ͌͵ͻͪΑͪ ͷͱͰͫ;ͽͳ
рекомендована як додаткове джерело життєздатних бактерій та цинку до раціону харчування. Селфік Цинк містить молочнокислі
бактерії (Lactobacіllus acіdophіlus), непатогенні ентерококи (Streptococcus thermophіlus),
біфідобактерії (Bіfіdobacterіum bіfіdum,
B. longum), а також цинк. Пробіотичні бактерії, які входять до складу Селфік Цинк, є
облігатними для кишечнику людини і склаͯͪΉͽ·ͲͪͭͪͶ·Αͷͪͼͳͷΐ͵ͻͫΐͷ;

Селфік Цинк застосовується з метою
регуляції мікрофлори кишечнику та заͺͫΐͭͪΊͺΊͬΐ̸̸̽ͯͶΊͺͶΐͺͰΊͪͼтоти дефекації та консистенції випорожнень у людей з частими закрепами, в т. ч.
за синдрому подразненого кишечнику;
при профілактиці дисбактеріозу на тлі
інфекційних гастроентеритів бактеріальної або вірусної природи; для запобігання
рецидивам у пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями кишечнику
(хвороба Крона, виразковий коліт тощо);
для усунення дисбактеріозу в пацієнтів
із частими алергіями та/або атопічними
захворюваннями; в разі частих кишкових
коліків, діapeї мандрівників і для зміцнення імунітету.
Однією із ключових передумов ефективності пробіотичного препарату є показник відновлюваності (приживлюваності)
бактерій препарату в кишечнику. При виробництві Селфік Цинку застосовується

інноваційна технологія ощадливої ліофілізації та кріопротекції, яка зберігає
до 6% вологи у мікробному біоконцентраті,
за рахунок чого відновлюваність бактерій
у кишечнику підвищується на 65%. Крім
того, особливі умови транспортування
та зберігання Селфік Цинк (при температурі 2-6 °C), а також короткий термін збеͻΐͭͪΊͺͻͰͺͪͻͪͽ; ͯΰͷΐͼ ͲͪͫͰͲͺͰ;Ήͽ·
зберігання життєздатності пробіотичних
бактерій у його складі.
Таким чином, важливими перевагами
дієтичної добавки Селфік Цинк є збереження життєздатності мікробіологічного субстрату в цьому засобі, а також
наявність цинку, який діє синергетично
із пробіотиками, зміцнюючи слизову
оболонку кишечнику, покращуючи
її бар’єрну функцію та посилюючи місцевий імунітет.
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