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MyVita SILVER SELEN FORTE(+ witamina A, C, E) 60
kapsułek
 

Cena: 38,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVITA SILVER SELEN FORTE 60 kaps.

**Opis produktu:**

Produkt może być stosowany przez wegetarian i wegan.
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników bez sztucznych dodatków i wypełniaczy.
Zawiera wysoko przyswajalną organiczną L-selenometioninę oraz witaminy A,C i E, a skład został wzbogacony o naturalny prebiotyk w
postaci inuliny oraz leucynę, aminokwas pochodzący z białek.
Wszystkie składniki zostały zamknięte w roślinnej kapsułce bez barwników.

**Składniki:**

inulina z korzenia cykorii (Cichorium), L-leucyna, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka z celulozy roślinnej), kwas L-askorbinowy,
octan DL-alfa-tokoferylu, octan retinylu, L-selenometionina.
Dzienna porcja zawiera:
Witamina C 40 mg - 50% RWS*
Witamina E 6 mg - 50% RWS*
Witamina A 400 mcg - 50% RWS*
Selen 100 mcg - 182% RWS
Inulina 453 mg
L-leucyna 16 mg
*RWS – referencyjna wartość spożycia

**Działanie:**
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Selen pomaga:
zachować zdrowe włosy i paznokcie,
w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy,
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i sercowo-naczyniowego,
w prawidłowej produkcji plemników.
Selen jako pierwiastek nie wykazuje biologicznego działania w organizmie ludzkim, wysoko przyswajalne są natomiast jego związki jak
np. organiczna L-selenometionina.
Witaminy A, C i E są silnymi antyoksydantami, które neutralizują działanie wolnych rodników.

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

60 kaps.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

MyVita Proness
Nowodworska 17
59-220 Legnica

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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