SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 40 05

Solgar Selen 200 µg związany z drozdżami x 50 tabl
Cena: 88,00 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

50 tabl

Postać

Tabletki

Producent

SOLGAR

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Drożdże piwne (z pszenicy, jęczmienia), selen (drożdże z selenem).
Jedna (1) tabletka zawiera:
Drożdże piwne (z pszenicy, jęczmienia) 628,6 mg
Selen (drożdże z selenem) 200 µg*
* - brak podanego przez producenta na opakowaniu zaleconego dziennego spożycia
Masa netto
Opakowanie zawiera: 50 tabletek.
Brak podanej masy netto na opakowaniu.
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Charakterystyka
Źródłem całego kompleksu związków selenowych są w preparacie drożdże pochodzące z pierwotnej hodowli (wytwarzane wyłącznie w
celu pozyskiwania selenu). Drożdże selenowe zawierają różne organiczne związki selenu, w tym selenometioninę, selenopeptydy,
selenolipidy i selenki. Główną zaletą tego preparatu jest to, że zawiera kompleks związków tego minerału. Oznacza to, że poszczególne
związki mogą uczestniczyć w różnych szlakach metabolitycznych organizmu i utrzymywać się we krwi przez różny okres czasu. Selen
jest integralnym składnikiem wielu selenozależnych cząstek, enzymów i białek selenowych, które wspomagają funkcję metaboliczne,
procesy rozrodcze, mechanizmy obronne układu immunologicznego, pracę mózgu i układu krążenia. Wpływ drożdży bogatych w selen
na funkcję immunologiczne był przedmiotem wielu badań zwłaszcza w kontekście replikacji komórek. Pod tym względem drożdże o
dużej zawartości związków selenu są lepsze od pojedynczych związków selenu takich jak selenometionina.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 tabletka dziennie.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.
Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa
Ważne informacje
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, soi, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub
barwiących. Odpowiedni dla wegan.
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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