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Selen Organiczny 200 tabl. 60tabl NATURELL
 

Cena: 26,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT:  Naturell AG Szwecja

USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa,

ILOŚĆ: 60 tabletek

 

Suplement diety zawierający w swoim składzie selen, który wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i tarczycy.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Naturell Selen Organiczny 200 zawiera selen, który wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i tarczycy. Ponadto
selen pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie. Wysoka zawartość substancji aktywnej umożliwia osiągnięcie optymalnego
poziomu selenu w organizmie. Selen w postaci organicznej ma wyższą biodostępność niż ten w formie nieorganicznej. Dlatego też
stosowanie selenu w formie organicznej łatwiej uzupełni jego braki w organizmie. Dodatkowo jest naturalnego pochodzenia - jego
źródłem są drożdże.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli -1 tabletka dziennie podczas posiłku.

 

Sk?adniki 1 tabletka zawiera

Selen 200 mcg (364%*) (100 mg dro?d?y

wzbogaconych w selen)

* - proœnt realizacji referencyjnych warto?ci spo?ycia

 

SKŁAD:

Substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; drożdże wzbogaoone w
selen, substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, hydroksypropylometylooeluloza, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), glikol polietylenowy.

Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

 

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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