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NATURELL SELEN organiczny + E 60 tabletek do ssania
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

 

SELEN ORGANICZNY

+ E 

z selenem naturalnego pochodzenia

Dlaczego Naturell Selen Organiczny + E? Czy wiesz, że... Jak działa? Szczegóły produktu  

Dlaczego Naturell Selen Organiczny + E?
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czysty skład – bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia

selen w postaci organicznej (selenometioniny) o wyższej biodostępności1

naturalne pochodzenie selenu – jego źródłem są drożdże

dodatek witaminy E

odpowiedni dla wegan i wegetarian

wygodna forma tabletek do rozgryzania i żucia

 

szwedzka jakość

bez cukru
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bez laktozy

bezglutenowy

 

Czy wiesz, że...

 

Selen w postaci organicznej cechuje się wyższą biodostępnością niż ten w formie nieorganicznej1.

Stosowanie selenu w postaci organicznej ułatwia uzupełnienie jego niedoborów w codziennej, niezbilansowanej diecie. Selen w
suplemencie diety Naturell Selen Organiczny + E jest pochodzenia naturalnego – jego źródłem są drożdże selenowe (wzbogacone
selenem) zawierające selen w postaci związku organicznego, selenometioniny. Dodatkowo witamina E, o którą wzbogacony został
produkt, wspiera ochronę komórek (w tym komórek skóry) przed stresem oksydacyjnym.

 

Jak działa?

 

Selen organiczny pomaga w:

ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym2

prawidłowym przebiegu spermatogenezy, czyli procesu powstawania i dojrzewania plemników

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
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zachowaniu zdrowych włosów i paznokci

prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy, której hormony sterują przemianą materii we wszystkich narządach i tkankach organizmu3

 

Działanie witaminy E:

• jest uznawana za najważniejszy przeciwutleniacz (antyoksydant)3 • pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli
przed uszkodzeniem DNA, białek i lipidów przez wolne rodniki2

Działanie selenu i witaminy E jest synergistyczne3, co oznacza, że składniki te zastosowane łącznie wykazują działanie silniejsze niż
każdy z osobna.

1 niż ten w formie nieorganicznej. Źródło: Gertig H., Przysławski J., Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006. 2 Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmińska L., Tarasiewicz M., Reaktywne formy tlenu a starzenie się
organizmu, „Wiadomości Lekarskie” 2009, nr 3, s. 184-189. 3 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

Naturell Selen Organiczny + E suplement diety ze względu na zawartość selenu organicznego wspiera prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego i tarczycy oraz pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie. Dzięki dodatkowi witaminy E wspiera ochronę
komórek przed stresem oksydacyjnym. Produkt cechuje czysty skład: bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów
syntetycznego pochodzenia. Zawiera selen w postaci organicznej – selenometioniny o wyższej biodostępności (w porównaniu do formy
nieorganicznej). Organiczna postać selenu ułatwia wchłanianie. Tabletka do rozgryzania i żucia to postać preparatów marki Naturell,
która nie wymaga połykania ani popijania – wygodne stosowanie dla osób z problemem połykania kapsułek.

   

 

SUPLEMENT DIETY
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Galeria
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