fin Selenitabs

fin Selenitabs multi NEW
(výživové doplnky)

Selén - antioxidant obohatený
o vitamíny a minerály

Výživový doplnok Selenitabs obsahuje selén, je obohatený o zinok,
mangán a vitamín C. Selenitabs multi NEW je v porovnaní s prípravkom Selenitabs obohatený o vitamín E, ktorý prispieva k ochrane
buniek pred oxidatívnym stresom, a vitamíny B, ktoré sú dôležité pre
tvorbu červených krviniek, pre psychiku, pomáhajú v boji s únavou.
Inovovaná verzia obsahuje novú formu kyseliny listovej - QUATREFOLIC® (má v tele 3x lepšiu využiteľnosť) a rastlinnú antioxidačnú
zmes SPECTRA™ (zameriava sa na všetky známe skupiny radikálov).
Selén prispieva k správnej spermatogenéze (tj. k tvorbe spermií mužských pohlavných buniek). Je užitočný pre udržanie zdravých
vlasov i nechtov. Prispieva k normálnej činnosti štítnej žľazy, prospieva funkcii imunitného systému. Je súčasťou ochrany buniek pred
oxidatívnym stresom. Mangán prispieva k energetickému metabolizmu, k tvorbe spojivových tkanív. Zinok sa stará o zrak, o kosti,
vlasy, nechty, pokožku a imunitný systém, prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi. Vitamín C prispieva k činnosti
nervovej sústavy, imunitného systému, k zníženiu vyčerpania.
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Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky nie
sú určené pre deti do 3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25 °C, mimo dosahu malých detí. Odsúhlasené
Úradom verejného zdravotníctva SR.

Balenie: 120 tabliet. Dávkovanie: 1 tableta denne, ráno po jedle, zapiť.
Jedna tableta obsahuje: prášok z čerešne aceroly, prášok z mrkvy, citrusové bioflavonoidy, prášok z čiernych ríbezlí, vitamín C 60 mg, zinok 10 mg,
mangán 2,5 mg, selén 50 µg.

SELENITABS MULTI NEW

Balenie: 60 tabliet. Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne, ráno po
jedle, zapiť. Obsah účinných látok v 1 tablete: Spectra™ - rastlinná antioxidačná zmes 50 mg, vitamín C 40 mg, vitamín E 6 mg, zinok 5 mg, kyselina
pantoténová 3 mg, mangán 1 mg, vitamín B6 0,7 mg, vitamín B1 0,55 mg,
kyselina listová Quatrefolic® 100 µg, selén 27,5 µg, vitamín B12 1,25 µg

