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SINGULARIS SUPERIOR SELEN Forte Organic 60 kapsułek
 

Cena: 34,86 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 mg

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSelen Forte Organic to suplement diety w postaci kapsułek wegańskich dostarczający wysoko przyswajalną, opatentowaną
i przebadaną organiczną formę selenu – śladowego pierwiastka pełniącego ważną rolę w wielu procesach biologicznych zachodzących
w organizmie.Selen jest suplementem diety przeznaczonym dla osób dorosłych.Selen Forte Organic to produkt wegetariański, który nie
zawiera konserwantów, sztucznych barwników i aromatów, rozpuszczalników, kukurydzy, pszenicy, mleka i przetworów
mlecznych.WŁAŚCIWOŚCISelen pomaga:w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego,w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy,zachować zdrowe włosy i paznokcie. syntezie aminokwasów.Co to jest
Selenium SeLECT®?Selenium SeLECT® jest opatentowaną formą L-selenometioniny. Jest bardzo bezpieczną i bioaktywną forma tego
cennego pierwiastka. Selenium SeLECT® posiada dużą ilość badań bioaktywności, bezpieczeństwa i udokumentowane działanie.Co
odróżnia Selenium SeLECT® od innych form selenu?Istnieją nieorganiczne formy selenu (selenit sodu i selenian sodu) i organiczne (L-
selenometionina, Metyloselenocysteina i drożdże wzbogacone selenem). Są to formy popularne w suplementach diety. Selenium
SeLECT® jest najbardziej biodostępną formą. Wyniki badań dowodzą, że biodostępność Selenium SeLECT® jest dużo wyższa niż
pozostałych form, nawet selenocysteiny.Produkt nadaje się dla wegan i wegetarianOrganiczna postać L-Selenometionina w
opatentowanej postaci Selenium SeLECT® jest znacznie lepiej wchłaniana niż pozostałe formy chemiczne.Suplementacja
Lselenometioniną Selenium SeLECT® daje lepsze efekty i wyższy poziom w surowicy krwi niż przy suplementacji selenitem sodu czy też
selenocysteiną. Ze względu na rolę metioniny we wspomaganiu bezpiecznego metabolizmu selenu, Selenium SeLECT® jest uważana za
bezpieczniejszą formę niż selenit sodu.Zalecane spożycieZaleca się stosować 1 kapsułkę dziennie, w czasie posiłku, popijając
wodą.Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:Selen (z L-selenometioniny- Selenium SeLECT®) - 200 μg / 364 % RWS**RWS – Referencyjne
Wartości Spożycia zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011WażneProduktu nie należy
stosować przy nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Nie należy stosować produktu po upływie daty minimalnej trwałości. Produktu nie powinny stosować kobiety w ciąży oraz
karmiące piersią. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut(zamiennik) zróżnicowanej diety. Zdrowy styl życia, w tym
zróżnicowany sposób żywienia i aktywność fizyczna stanowią podstawę zachowania dobrego stanu zdrowia.SkładnikiSubstancja
wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), składnik otoczki (hydroksypropylometyloceluloza), substancja przeciwzbrylająca (sole
magnezowe kwasów tłuszczowych – roślinne), selen - forma L-selenometioniny (Selenium
SeLECT®).ProducentDystrybutor:Activepharm Labs Sp. z o.o. Sp. K.Jana III Sobieskiego59-220 Legnica
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