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NATURELL Selen Organiczny 200 * 60tabl
 

Cena: 23,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Selen jest jednym z najważniejszych mikropierwiastków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka1.

W jakich produktach występuje selen? W naszej diecie największe znaczenie w dostarczaniu tego pierwiastka do organizmu mają mięso
i produkty zbożowe. Istotny jest również udział mleka i jego przetworów, oraz jaj i ryb2.

Przyswajanie selenu zależy od ilości tego pierwiastka w organizmie (przy niskim poziomie przyswajalność wzrasta) oraz od jego formy
chemicznej. Dobrze przyswajalny selen jest zawarty w preparacie Naturell Selen Organiczny 200.

Właściwości selenu:
ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga
zachować zdrowe włosy i paznokcie.

Naturell Selen Organiczny 200 zawiera selen, który wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i tarczycy. Ponadto
pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie. Suplement diety zawiera wysoką ilość składnika aktywnego - 200 µg selenu. Selen w
postaci organicznej ma wyższą biodostępność niż ten w formie nieorganicznej. Dlatego też stosowanie selenu w formie organicznej
łatwiej uzupełni jego braki w diecie. Dodatkowo jest naturalnego pochodzenia - jego źródłem są drożdże. Preparat nie zawiera cukru.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:
Dorośli - 1 tabletka dziennie podczas posiłku

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, w tym na drożdże. Preparat nie może być
przyjmowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące.
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WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym
miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Skład:
Substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, drożdże wzbogacone w selen, substancje
glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu), glikol polietylenowy.

Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.
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