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Selen Organiczny + E, tabletki do ssania, 60 szt Naturell
 

Cena: 13,49 zł

Opis słownikowy

Marka Naturell

Postać tabletki do ssania

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Selen Organiczny + E, tabletki do ssania, 60 szt Naturell

Opis

Suplement diety uzupełniający codzienną dietę w selen oraz witaminę E.

Składniki

substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza (mikrokrystaliczna celuloza), skrobia kukurydziana;
substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); selen (drożdże selenowane); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu);
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancje przedwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu).

Składnik 1 tabletka zawiera: 2 tabletki zawierają:
Witamina E 12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (100

%*)
24 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (200
%*)

Selen (zawarty w drożdżach
selenowanych)

50 mcg (91 %*) 100 mcg (182 %*)

* - procent realizacji dziennego zalecanego spożycia

Masa netto

52,5 g
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Właściwości składników

Selen i witamina E pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Selen pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie. Ponadto, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i
tarczycy oraz przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy, czyli do powstawania i dojrzewania plemników, co jest
oznaką płodności u mężczyzn.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli 1-2 tabletki dziennie podczas posiłku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, w tym na drożdże. Preparat nie może być stosowany przez
dzieci, kobiety w ciąży i karmiące.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci
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