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Selen+Cynk z witaminami tabl. 30 tabl.
 

Cena: 12,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Substancja wypełniająca: celuloza, glukonian cynku, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
selenian (IV) sodu, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, barwnik: dwutlenek
tytanu, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja glazurująca: stearynian magnezu, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, octan
retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, ryboflawina, monoazotan tiaminy, barwnik;
żółcień chinolinowa, kwas pteroiloglutaminowy, D-biotyna, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF, cyjanokobalamina, substancje
glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba.

Zawartość składników w jednej tabletce (zalecana dzienna porcja): selen – 50mcg (91% RWS), cynk – 15mg (150% RWS), witamina A
– 470mcg ekwiwalentu retinolu (59% RWS), witamina E – 5mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (42% RWS), witamina C – 30mg (38% RWS),
tiamina – 0,8mg (73% RWS), ryboflawina – 1mg (71% RWS), witamina B6 – 1,1mg (79% RWS), niacyna – 8,9mg ekwiwalentu niacyny
(56% RWS), kwas pantotenowy – 5,1mg (85% RWS), witamina B12 – 0,6mcg (24% RWS), biotyna – 77mcg (154% RWS), kwas foliowy –
200mcg (100% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie
Zestaw witamin oraz selenu i cynku tworzy skład suplementu diety Selen + cynk. Zarówno selen, jak i cynk pomagają chronić komórki
organizmu przed stresem oksydacyjnym oraz wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Dodatkowo cynk
wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych, pomaga utrzymać zdrowe kości, paznokcie, włosy i skórę, wspiera także
prawidłową biosyntezę DNA i białek. Witamina A i witamina C wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Natomiast witamina C i witamina E pełnią funkcję komórkowych przeciwutleniaczy. Witamina C wspiera regenerację zredukowanej
formy witaminy E.

Zastosowanie:
Suplement diety Selen + cynk przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety osób dorosłych w cynk, selen, witaminy
A, C, E i witaminy z grupy B.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Preparat zawiera żółcień chinolinową i żółcień pomarańczową, które
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mogą wpływać szkodliwie na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety. Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i karmienia
piersią.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: jedna tabletka. Przyjmować podczas posiłku lub po jego zakończeniu, popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.
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