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NATURELL Selen organiczny+E 60 tabletek do ssania
 

Cena: 28,68 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent/
Dystrybutor

USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Naturell Selen organiczny + E w tabletkach instatnt zawiera selen pochodzenia naturalnego (jego źródłem są drożdże) i występuje w
formie tabletki do ssania INSTANT. Jest to innowacyjna postać preparatów marki Naturell, nie wymagająca połykania ani popijania,
która szybko rozpuszczająca się na języku i jest niezwykle wygodna w stosowaniu.  Działanie selenu i witaminy E jest synergistyczne, co
oznacza, że składniki te zastosowane łącznie wykazują działanie silniejsze niż każdy z osobna. Selen pomaga zachować zdrowe włosy i
paznokcie. Ponadto wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i tarczycy. Stosowanie selenu w formie
organicznej łatwiej uzupełnia jego braki w diecie.  Zalecana do spożycia dzienna porcja  Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia
niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: dorośli 1-2 tabletki dziennie po posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.   Składniki  Jedna tabletka zawiera/ Dwie tabletki zawierają witamina E (octan DL- alfa- tokoferylu) 12 mg ?-TE*
(100%**)/ 24 mg ?-TE* (200%**) selen  50 µg (91%**)(50 mg drożdży wzbogaconych w selen)/ 100 µg (182%**) (100 mg drożdży
wzbogaconych w selen) *- ekwiwalent alfa-tokoferolu **- procent realizacji referencyjnych wartości spożycia  Składniki: substancja
wypełniająca: mannitol; skrobia; witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); drożdże wzbogacone w selen; substancje glazurujące: kwasy
tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu; skrobia modyfikowana: hydroksypropyloskrobia; aromat; substancja glazurująca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).  Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów
pochodnych.  Naturell Selen Organiczny + E zawiera substancję słodzącą. Preparat nie zawiera cukru.  Uwagi do stosowania  Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.  Ostrzeżenia  Preparat nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Spożycie w nadmiernych ilościach może dać efekt przeczyszczający. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy
tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przeciwwskazania  Nadwrażliwość na którykolwiek składnik
preparatu, w tym na drożdże. Preparat nie może być przyjmowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące. 
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