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Olimp Selen 110 mcg tabl. 120 tabl.
 

Cena: 15,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

W E-panaceum.eu mamy dla Ciebie selen w tabletkach od producenta OLIMP LABORATORIES, oferującego sprawdzone suplementy
zawierające różne witaminy i minerały. Jedna porcja produktu dostarczy Ci optymalną ilość tego cennego pierwiastka, który jest
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Prezentowany tutaj wyrób zakupisz w ekonomicznym opakowaniu,
zawierającym aż 120 tabl., dzięki czemu wystarczy Ci aż na 4 miesiące regularnego stosowania.

Jedna tabletka prezentowanego produktu zawiera 110 mikrogramów selenu, dlatego suplement będzie doskonałym uzupełnieniem diety
o ten ważny minerał. Naturalnie występuje on w niektórych gatunkach morskich ryb, a także kaszach czy orzechach, jednak bardzo
łatwo o jego niedobory. Warto pamiętać, że jest to bardzo istotny składnik, dzięki któremu możesz dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem i
młodym wyglądem. Preparat zalecany jest wyłącznie dla osób dorosłych, dlatego przechowuj go z dala od małych dzieci.

Stosując Olimp Selen, możesz przywrócić dawny blask swoim włosom, wzmacniając je od środka. Znajdujący się w nim minerał ma
także bardzo dobry wpływ na wygląd i kondycję paznokci, stymulując ich prawidłowy wzrost. Wykazuje też silne działanie
antyoksydacyjne, opóźniając proces starzenia się komórek. Te suplementy zawierające selen w formie tabletek będą także wsparciem
dla tarczycy oraz układu krwionośnego i odpornościowego. Poza tym zalecany jest mężczyznom planującym potomstwo, wspiera
bowiem spermatogenezę, przez co pomaga w profilaktyce bezpłodności. Pamiętaj, aby zawsze stosować się do zaleceń producenta
związanych z dawkowaniem!

Zastosowanie: uzupełnienie codziennej diety w selen.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie po posiłku.

Składniki: celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, L-selenometionina, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
krzemu – substancje przeciwzbrylające.

1 tabletka zawiera: selen (z L-selenometioniny) 110mcg (200%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przechowywać w suchym i nie nasłonecznionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze pokojowej.
Preparat należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.,
Nagawczyna 109c,
39-200 Dębica.
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