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NATURELL Selen organiczny + witamina E 60 tabl. do ssania
 

Cena: 16,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

W naszej internetowej drogerii E-Panaceum polecamy produkt NATURELL, czyli wysokiej jakości selen organiczny w tabletkach do
ssania. Proponujemy sprawdzone suplementy, który przeznaczone są do codziennego stosowania. Z jego pomocą dostarczysz również
swojemu organizmowi dużo witaminy E. Składniki zawarte w produkcie opóźniają proces starzenia się komórek, poprawiając wygląd
skóry i dodając Ci pewności siebie. 
Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

NATURELL to suplement przygotowany na bazie składników, które są niezbędne dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji. Zawarty w
nim selen jest pierwiastkiem chemicznym o wszechstronnym działaniu, mającym pozytywny wpływ m.in. na:
  • układ krwionośny,
  • tarczycę,
  • włosy i paznokcie,
  • układ odpornościowy. 
Przede wszystkim jednak wykazuje on (podobnie jak witamina E) silne działanie antyoksydacyjne, przyczyniając się do eliminacji
wolnych rodników, które są odpowiedzialne za proces starzenia się organizmu człowieka. Warto sięgnąć po niego również wtedy,
gdy masz problem z łamliwymi paznokciami lub chcesz zadbać o zdrowy wygląd włosów.

Składnik ten występuje naturalnie m.in. w niektórych rybach, orzechach czy zbożach, m.in. w łososiu i kaszy gryczanej. W przypadku
diety ubogiej w takie artykuły spożywcze zalecane jest przyjmowanie tabletek z selenem. Jedno opakowanie suplamentu NATURELL
wystarczy Ci na dwa miesiące - dziennie należy przyjmować 1 tabl.. Pamiętaj, aby ściśle pilnować dawkowania zalecanego przez
producenta.

Jeśli chcesz kompleksowo zadbać o swoje zdrowie, zapoznaj się również z innymi produktami dostępnymi w naszej ofercie, które
zawierają wiele cennych dla organizmu witamin i minerałów.

Zalecane spożycie: dorośli 1-2 tabletki dziennie podczas posiłku.

Składniki: substancja wypełniająca: mannitol; skrobia; witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); drożdże wzbogacone w selen; substancje
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glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu; skrobia modyfikowana: hydroksypropyloskrobia; aromat;
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).

1 tabletka zawiera: selen (25mg drożdży wzbogaconych w selen) 50mcg (91%)*, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) 12 mg
ekwiwalentu alfa-tokoferolu (100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, w tym na drożdże. Preparat nie może być stosowany przez dzieci,
kobiety w ciąży i matki karmiące.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Preparat zawiera substancję słodzącą.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Preparat nie zawiera cukru.

Producent: Naturell AB, Szwecja.

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