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NATURELL Selen Organiczny 200 mcg 60 tabletek
 

Cena: 19,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nasza drogiera specjalizuje się m.in. w sprzedaży produktów do suplementacji zawierających wiele cennnych witamin i minerałów, a w
tej ofercie znajdziesz selen organiczny w tabletkach.To wysokiej jakości suplementy NATURELL od firmy USP ZDROWIE! Znajduje się w
nich wysoka zawartość tego pierwiasta i, co ważne, są pozbawione cukru, a więc mogą być przyjmowane przez diabetyków. Najlepiej
stosować je razem z posiłkiem, zawsze ściśle trzymając się zaleceń producenta związanych z dawkowaniem.

Proponowany przez nas produkt przeznaczony jest do codziennego spożywania. Regularne przyjmowanie pozwoli Ci, uzupełnić braki
tego ważnego minerału w organizmie poprawiając jego ogólną kondycję. Ten pierwiastek chemiczny jest odpowiedzialny za prawidłową
pracę układu odpornościowego i krwionośnego, a do tego efektywne funkcjonowanie tarczycy. Poza tym selen jest silnym
antyoksydantem, a więc zwalcza wolne rodniki, opóźniając procesy starzenia się komórek. Wykazuje też działanie poprawiające pamięć,
jak i mające wpływ na płodność mężczyzn.

NATURELL to preparat, który przyczyni się do poprawy wyglądu skóry, jak i paznokci! Do tego zawarte w nim substancje czynne
regenerują strukturę włosów, wspomagając ich naturalny wzrost. W prezentowanym tutaj wyrobie w formie tabletek wykorzystano selen
pochodzący z drożdży, który charakteryzuje się najlepszą przyswajalnością. Jedna tabletka suplementu zawiera aż 200 mcg substancji
czynnej. W ofercie mamy też inne, podobne preparaty, część z nich wzbogacono o dodatkowe witaminy i minerały np. biotynę oraz cynk.

Zastosowanie: suplementacja diety w selen.

Zalecane spożycie: dorośli- 1 tabletka dziennie podczas posiłku.

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 (100mg drożdży wzbogaconych w selen) 200mcg (364%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.
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Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, w tym drożdże. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i matek
karmiących.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu suchym, w sposób niedostępny dla dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa.
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