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NATURELL Selen organiczny +E tabl.dossania
 

Cena: 18,21 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Selen jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu2. Jego źródłem w żywności są: podroby, żywność
pochodzenia morskiego, czyli ryby i skorupiaki, ale też: czosnek, suche nasiona roślin strączkowych, produkty zbożowe oraz grzyby3.
Selen działa synergistycznie z witaminą E, która uzupełnia ochronne działanie selenu na komórki.

Selen pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie. Ponadto wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i
tarczycy. Stosowanie selenu w formie organicznej łatwiej uzupełnia jego braki w diecie.

Preparat Naturell Selen Organiczny+E zawiera selen pochodzenia naturalnego (jego źródłem są drożdże) i występuje w formie TABLETKI
do ssania INSTANT. Jest to innowacyjna postać preparatów marki Naturell, opracowanych w szwedzkim Laboratorium Badawczym
Naturell nie wymaga połykania ani popijania szybko rozpuszczająca się na języku wygodna w stosowaniu

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:
Dorośli - 1-2 tabletki dziennie podczas posiłku

Jak stosować selen? 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. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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:
substancja słodząca: mannitol; skrobia; witamina E (octan DL-afla-tokoferylu); drożdże wzbogacone w selen; substancje glazurujące:
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu; aromat naturalny; substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza,
sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).
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Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.

Naturell Selen Organiczny + E zawiera substancję słodzącą. Preparat nie zawiera cukru.
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