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Selen 60 kaps. DR EWA DĄBROWSKA
 

Cena: 45,00 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent JODAVITA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Selen
Selen 60 kaps. Dr Ewa Dąbrowska to nowoczesny preparat w postaci kapsułek, który ma szeroki wpływ na zdrowie i kondycję człowieka.
Odpowiedni poziom w organizmie zapewnia między innymi dobre samopoczucie i chroni błony śluzowe przed uszkodzeniami.
Naturalnym źródłem selenu są orzechy, łosoś, tuńczyk, wołowina i produkty zbożowe – składniki wykluczone podczas ścisłego postu
warzywno-owocowego. Dlatego dr Ewa Dąbrowska opracowała suplement diety, który chroni przed niedoborami.
Właściwości selenu:
wpływa pozytywnie na płodność mężczyzn
zmniejsza stres oksydacyjny
bierze udział w produkcji limfocytów
wspiera układ odpornościowy
dba o zdrowie tarczycy
zapewnia prawidłową pracę układu nerwowego
chroni błony śluzowe
zapewnia piękne włosy i mocne paznokcie
Odporność: Selen jest niezbędny do wytwarzania limfocytów i wspiera pracę układu odpornościowego. Zmniejsza tym samym ryzyko
przeziębień i zachorowań na grypę, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Dodatkowo wykazuje działanie przeciwzapalne i skraca
czas infekcji.
Tarczyca: Dostarczanie właściwej ilości tego składnika zapewnia prawidłowe funkcjonowania tarczycy, ponieważ jest on niezbędny do
ochrony tego narządu przed wpływem stresu oksydacyjnego. Zbyt niskie stężenie selenu w organizmie upośledza w efekcie syntezę
hormonów tarczycy.
Skóra, włosy, paznokcie: Ma niewątpliwy wpływ na kondycję skóry. Suplementowanie selenu powoduje zmniejszenie podrażnień i
zaczerwienień, redukuje zmiany trądzikowe. Zapewnia zdrowe i piękne włosy oraz mocne paznokcie. Dostarczanie odpowiedniej ilości
selenu zmniejsza także stres oksydacyjny i opóźnia procesy starzenia się organizmu.
Układ krwionośny: Pierwiastek ten ma korzystny wpływ na pracę serca i naczyń krwionośnych. Dzięki temu zapobiega miażdżycy i
zawałom.
Płodność i libido: Selen jest ważnym pierwiastkiem dla zdrowia i płodności mężczyzn. Zapewnia dobrą jakość spermy, ruchliwość i
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żywotność plemników. Poprawia sprawność seksualną i dodaje sił witalnych. Przeciwzapalne działanie pomaga także w leczeniu
reumatoidalnego zapalenia stawów, zaćmy, zwyrodnienia plamki żółtej i tocznia.
Dawkowanie:
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia oraz sposób stosowania: dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku. Należy popić dużą
ilością wody.

Składniki:
inulina; substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza; selen (L-selenometionina); leucyna.
Skład zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia:
Składniki w 1 kapsułce – %RWS*
Selen 200 µg – 364%
*RWS- Referencyjnych Wartości Spożycia
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