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Selen 100mcg 100 tabl
 

Cena: 34,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent WALMARK A.S.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: WALMARK Sp.z o.o.

ul.Teatralna 9

41-200 Sosnowiec

ILOŚĆ: 100 tabletek

 

 

Suplement diety zawierający w swoim składzie selen pochodzenia organicznego ( z drożdży )

 

ZASTOSOWANIE:

Selen ma silne właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu uczestniczy w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym – efektem
działania rodników.

Pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i tarczycy.
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Selen ma pozytywny wpływa na płodność u mężczyzn dlatego, że przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

Przeznaczone dla osób dorosłych jako uzupełnienie codziennej diety w ten mikroelement.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletkę dziennie po jedzeniu.

 

Każda tabletka zawiera :

selen - 100 mcg (182% zalecanego dziennego spożycia).

 

SKŁAD:

Drożdże selenowe, sorbitol, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloceluloza, stearynian magnezu, amorficzny dwutlenek krzemu.

Każda tabletka zawiera :

selen - 100 mcg (182% zalecanego dziennego spożycia).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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