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Naturell Selen organiczny 100 x 100 tabl
 

Cena: 24,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  
  

   

  
  SELEN ORGANICZNY  

  100   

  zawiera selen pochodzenia naturalnego  
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  Dlaczego Naturell Selen Organiczny 100?
Czy wiesz, że...
Jak działa?
Szczegóły produktu

  
  
  
  Dlaczego Naturell Selen Organiczny 100?  
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  wysoka zawartość składnika aktywnego –
 100 μg selenu w 1 tabl.  

  

   

  selen w postaci związku organicznego  

  

   

  selenometionina o wyższej biodostępności1  

  

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

   

  selen naturalnego pochodzenia – jego źródłem
 są drożdże selenowe  

  

   

  produkt odpowiedni dla wegan, wegetarian  

 

  
  

   

  szwedzka
jakość  

  

   

  bez cukru  

  

   

  bez laktozy  

  

   

  bezglutenowy  
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  Czy wiesz, że...  

 

  

   

  
  Selen to jeden z najważniejszych
 mikropierwiastków potrzebnych
organizmowi człowieka do
 prawidłowego funkcjonowania1.  

    Selen dostarczyć do organizmu można poprzez
 uwzględnienie w diecie mięsa, produktów zbożowych,
 mleka i jego przetworów, jaj oraz ryb2. Przyswajalność
 selenu zależna jest od jego formy chemicznej i jego
 ilości w organizmie – przy niskim poziomie selenu
 wzrasta jego przyswajalność1,2.    

 

  
  
  
  Jak działa?  

 

  Selen organiczny pomaga w:  
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  ochronie komórek przed stresem
 oksydacyjnym3  

  

   

  prawidłowym przebiegu
 spermatogenezy, czyli procesu
 powstawania i dojrzewania
 plemników  

  

   

  prawidłowym funkcjonowaniu
 układu odpornościowego  

  

   

  zachowaniu zdrowych włosów
 i paznokci  

  

   

  prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy, której hormony sterują
 przemianą materii we wszystkich narządach i tkankach organizmu4  

 

  Naturell Selen Organiczny 100  
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  suplement diety  

  Selen zawarty w suplemencie diety Naturell Selen Organiczny 100:
  • wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i tarczycy,
  • wspiera zachowanie zdrowych włosów i paznokci,
  • wspomaga prawidłową spermatogenezę.  

  1 W porównaniu do formy nieorganicznej. Źródło: Gertig H., Przysławski J., Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu,
Wydawnictwo
 Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
  2 Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, red. M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk, Wydawnictwo
 Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 265-270.
  3 Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmińska L., Tarasiewicz M., Reaktywne formy tlenu a starzenie się organizmu, „Wiadomości Lekarskie”
2009,
 nr 3, s. 184-189.
  4 Murray R.K., Granner D.K, Mayes P.A., Rodwell V.W., Biochemia Harpera, wyd. 5, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.  

  
  
  
  Szczegóły produktu  

 

  O produkcie
  Skład
  Zalecana porcja do spożycia
  Ostrzeżenia i dodatkowe informacje

  
  
O PRODUKCIE

  Selen w preparacie Naturell Selen Organiczny 100 jest pochodzenia naturalnego – jego źródlem są drożdże
 selenowe (wzbogacone selenem) zawierające selen w postaci związku organicznego – selenometioniny,
 której biodostępność dla organizmu jest wyższa niż w przypadku związków nieorganicznych tego pierwiastka1.
  Suplement diety zawiera wysoką ilość składnika aktywnego – 100 µg selenu w 1 tabletce.
  Preparat nie zawiera cukru i laktozy, jest bezglutenowy.  
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  SUPLEMENT DIETY  

 

 
Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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