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�n Selenitabs / �n Selenitabs multi
Selen - antioxidant obohacený o vitamíny a minerály

(doplňky stravy)

Selen přispívá k normální spermatogenezi (tj.
k tvorbě spermií - mužských pohlavních bu-
něk). Je užitečný pro udržení zdravých vlasů
i nehtů. Přispívá k normální činnosti štítné
žlázy, prospívá funkci imunitního systému.
Je součástí ochrany buněk před oxidativním
stresem - pomáhá chránit organismus před
útokem volných radikálů, agresivních látek,
které se vyskytují v okolním prostředí nebo
se vytvářejí v organismu, atakují buňky v těle
a mohou je poškodit.

Mangan přispívá k energetickému metabo-
lismu, k tvorbě pojivových tkání, k ochraně
buněk před oxidativním stresem, je užitečný
pro udržení normálního stavu kostí.

Zinek přispívá k rozpoznávacím funkcím,
k plodnosti a reprodukci, k metabolismu
makroživin a mastných kyselin. Pečuje o zrak,
o kosti, vlasy, nehty, pokožku a imunitní sys-
tém, přispívá k udržení normální hladiny tes-

tosteronu v krvi, k ochraně buněk před oxi-
dativním stresem, podílí se na procesu dělení
buněk.

Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro
normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek,
dásní, kůže a zubů, k činnosti nervové sousta-
vy, imunitního systému, k ochraně buněk před
oxidativním stresem, ke snížení míry únavy
a vyčerpání, zvyšuje vstřebávání železa.

SELENITABS
Balení: 120 tablet
Dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, po jídle, zapít
Jedna tableta obsahuje: prášek z třešně ace-
roly, prášek z mrkve, citrusové bio avonoidy,
prášek z černého rybízu, extrakt ze slupek
hroznového vína, vitamín C 60 mg, zinek
10 mg, mangan 2,5 mg, selen 50 μg. Výro-
bek není určen dětem do 3 let.

SELENITABSMULTI
Balení: 100 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Návod k použití: ráno, po jídle, zapít
Obsah účinn ch látek v 1 tabletě: vitamín
C 60 mg, zinek 15 mg, vitamín E 10 mg, ci-
trusové bio avonoidy 5 mg, kyselina pan-
tothenová 4 mg, mangan 2,5 mg, vitamín
B6 2,2 mg, vitamín B1 1,4 mg, selen 50 μg.
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Nedostatkem selenu jsou ohroženi
např. kuřáci, osoby konzumující alko-
hol, lidé ve stresu, senioři, sportovci,
jedinci s velkým fyzickým zatížením,
těhotné a kojící ženy, osoby se špat-
nými stravovacími návyky, lidé žijící
v oblastech s inverzí a smogem.

Selenitabs obsahuje selen, je obohacen o zinek, mangan a vitamín C.
Selenitabs multi je v porovnání s přípravkem Selenitabs obohacen ještě o vitamín E, který
přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, a vitamíny řady B, které jsou důležité pro
tvorbu červených krvinek, pro dobrý psychický stav, pomáhají v boji s únavou a vyčerpáním.

Cena: 425 Kč
Kód: 300 974

Cena: 535 Kč
Kód: 300 975
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