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OLEOFARM Selen 100 mcg 30 kaps.
 

Cena: 8,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

W E-panaceum.eu proponujemy sprawdzony suplement Selen marki OLEOFARM, który wzbogaci Twoją codzienną dietę o
wartościowy selen. Produkt jest dostępny w tabletkach zawierających 100 miligramów substancji aktywnej. Stosując go, pamiętaj
również o tym, aby dostarczać organizmowi ważne witaminy i minerały.

Zastanawiasz się, czy warto korzystać z selenu w formie tabletek? Masz na to kilka ważnych powodów, związanych zarówno z Twoim
zdrowiem, jak i urodą. Ten minerał jest kluczowym składnikiem diety człowieka, ale niestety bardzo łatwo o jego niedobory. Z pomocą
suplementu od firmy OLEOFARM dostarczysz sobie optymalną ilość tego pierwiastka, co przyczyni się do poprawy funkcjonowania
układu całego odpornościowego oraz krwionośnego. Preparat wspomaga działanie tarczycy, co jest szczególnie istotne, jeśli cierpisz na
zaburzenia związane z pracą tego gruczołu. Poza tym ten wyrób medyczny ma też pozytywny wpływ na męską płodność, stymuluje
bowiem proces spermatogenezy. 

Jednak przede wszystkim suplementy zawierające w swoim składzie selen będą ogromnym wsparciem dla włosów oraz paznokci.
Stymulują ich wzrost, wzmacniają strukturę i zapewniają nienaganną kondycję. Znajdujący się w tym produkcie pierwiastek jest bardzo
dobrze przyswajany przez organizm, co zwiększa skuteczność jego działania. Selen marki OLEOFARM przyjmuj zgodnie z zaleceniami
producenta, 1 tabletkę dziennie, najlepiej razem z posiłkiem. Zawsze stosuj się do zaleceń dawkowania, gdyż nadmiar witamin
i minerałów może mieć niekorzystne skutki uboczne.

Zastosowanie: suplementacja diety w selen.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki), L-selenometionina, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

1 kapsułka zawiera: 100mcg selenu (182%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Ważne wskazówki:
Produkt może być spożywany przez wegan i wegetarian.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Kobiety ciężarne i karmiące piersią przed spożyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent:
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
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