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Selen + cynk, tabletki, 30 szt
 

Cena: 16,89 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Selen + cynk, tabletki, 30 szt

Selen zawarty w suplemencie diety Aflofarm Selen + Cynk z witaminami zapewnia wsparcie dla ochrony komórek przed stresem
oksydacyjnym i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Cynk działa wspomagająco na utrzymanie
prawidłowych funkcji poznawczych, syntezy DNA i białka oraz sprzyja zachowaniu właściwego metabolizmu makroskładników
odżywczych. Pomaga też utrzymać zdrowe kosci, skórę, włosy i paznokcie. Podobnie jak selen wspiera ochronę antyoksydacyjną.
Wspomaga także prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz widzenie. Witamina E i C zapewniają dodatkowe wsparcie
dla ochrony antyoksydacyjnej. Witamina C i A mają korzystny wpływ na właściwe działanie układu odpornościowego. Z kolei sama
witamina C pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E i przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

Skład Selen + cynk, tabletki, 30 szt

substancja wypełniająca: celuloza, glukonian cynku, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
selenian (IV) sodu, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, barwnik: dwutlenek
tytanu, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja glazurująca: stearynian magnezu, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, octan
retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, ryboflawina, monoazotan tiaminy, barwnik;
żółcień chinolinowa, kwas pteroiloglutaminowy, D-biotyna, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF, cyjanokobalamina, substancje
glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba

1 tabletka zawiera:
Selen - 50 µg - 91% RWS*
Cynk - 15 mg - 150% RWS*
Witamina A - 470 µg ekwiwalentu retinolu - 59% RWS*
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Witamina E - 5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu - 42% RWS*
Witamina C - 30 mg - 38% RWS*
Tiamina - 0,8 mg - 73% RWS*
Ryboflawina - 1 mg - 71% RWS*
Witamina B6 - 1,1 mg - 79% RWS*
Niacyna - 8,9 mg ekwiwalentu niacyny - 56% RWS*
Kwas pantotenowy - 5,1 mg - 85% RWS*
Witamina B12 - 0,6 µg - 24% RWS*
Biotyna - 77 µg - 154% RWS*
Kwas foliowy - 200 µg - 100% RWS*

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Wskazania Selen + cynk, tabletki, 30 szt

Selen + Cynk z witaminami marki Aflofarm to suplement diety, który dzięki składnikom w nim zawartym chroni przed stresem
oksydacyjnym oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Polecany dla osób dorosłych celem uzupełnienia
codziennej diety w selen i cynk oraz witaminy.

Dawkowanie Selen + cynk, tabletki, 30 szt

1 tabletka dziennie, najlepiej podczas lub po posiłku popijając dużą ilością płynu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Przeciwwskazania Selen + cynk, tabletki, 30 szt

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Niezalecany dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Produkt należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
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