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NATURELL Selen Organiczny 100 mcg 100 tabletek
 

Cena: 19,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

W naszej drogerii internetowej możesz zamówić organiczny selen w tabletkach, suplementy, dzięki którym uzupełnisz swoją dietę o ten
niezbędny dla zdrowia pierwiastek. NATURELL stanowi bardzo dobre uzupełnienie codziennej diety. Sprzedajemy go w ekonomicznym
opakowaniu, w którym znajdziesz aż 100 tabl., dlatego wystarczy Ci na ponad 3 miesiące stosowania. W katalogu mamy też podobne
wyroby medyczne NATURELL, w opakowania po 30, 60 i 120 tabl., jak i inne produkty mające w składzie wiele witamin i minerałów.

Jest to suplement w formie tabletek zawierających selen organiczny, który pełni niezwykle ważną funkcję w organizmie. Jest kluczowy
do prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego oraz odpornościowego, a także tarczycy. Naturalnie występuje w rybach
morskich, orzechach czy nasionach, a jego niedobór będzie miał w dłuższej perspektywie negatywny wpływ na zdrowie. Dzięki
suplementacji uzupełnisz rekomendowaną, dzienną dawkę tego pierwiastka.

Korzystając z wyboru medycznego NATURELL możesz poprawić wygląd i kondycję włosów oraz paznokci. Zadowalające efekty
zauważysz już po kilku dniach stosowania! Suplement w formie tabletek z selenem ma również działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu
opóźnia proces starzenia, co pozytywnie wpływa na zdrowie i ogólne samopoczucie. Odpowiednia podaż tego pierwiastka poprawia
pamięć i przyczynia się do zwiększenia płodności u mężczyzn. Wyrób medyczny NATURELL przeznaczony jest dla osób dorosłych, nie
jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Poznaj również inne tego typu produkty zawierające minerały i witaminy - znajdziesz je w naszej drogerii!

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie.

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

1 tabletka zawiera: selen 100mcg (182%)* (50,g drożdży wzbogaconych w selen).
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Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu, w tym drożdże. Preparat nie może być
stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące.

Ważne wskazówki:
Preparat nie zawiera cukru.
Może zawierać śladowe ilości ryb i ich produktów pochodnych.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dystrybutor:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa
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