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NOW Foods Selen 100 mcg x 250 tabl
 

Cena: 38,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 tabl

Postać Tabletki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza; L-selenometionina; nośnik: kwas stearynowy; subst. wiążąca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych.

Zalecana do spożycia dzienna porcja (1 tabletka) zawiera:

Selen (w postaci L-selenometioniny) 100 µg (181 % RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 250 tabletek
Masa netto: 105 g

Charakterystyka
Preparat NOW® Selen jest istotnym pierwiastkiem śladowym, naturalnie występującym w orzechach brazylijskich, w podrobach, w
owocach morza oraz w kiełkach pszenicy, który:

pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.Spożywanie produktu jest niewskazane w okresie ciąży i karmienia.
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Stosowanie
Przyjmować 1 tabletkę dziennie, przy posiłku, popijać wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Producent
NOW Foods , Bloomingdale, IL 60108, USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
PRO NATURA S.J., ul.Gen. Okulickiego 133D, Szczecin

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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