
fin Selenitabs
fin Selenitabs multi

Selen - antioxidant obohacený 
o vitamíny a minerály

(doplňky stravy)

Doplněk stravy Selenitabs obsahuje selen, zinek, mangan 
a vitamín C. 
Doplněk stravy Selenitabs multi je navíc obohacen o vita-
mín E, který přispívá k ochraně buněk před oxidativním stre-
sem, a vitamíny B, které jsou důležité pro krvetvorbu, psy-
chiku, pomáhají v boji s únavou. Obsahuje novou formu 
kyseliny listové - Quatrefolic® (je biologicky účinnější, v or-
ganismu má 3x lepší využitelnost) a rostlinnou antioxidační 
směs SPECTRA™ (obsahuje 29 ingrediencí např. z brokolice, 
česneku, špenátu, camu camu, acai, bezinek, borůvek, třešní, 
zeleného čaje, zelené kávy, oregana, kurkumy). 

Selen je užitečný pro vlasy, nehty, imunitu, přispívá k tvorbě 
spermií, k normální činnosti štítné žlázy, je součástí ochrany 
buněk před oxidativním stresem. Mangan přispívá k tvorbě 
pojivových tkání. Zinek přispívá k plodnosti, pečuje o zrak, 
kosti, vlasy, nehty, pokožku a imunitu. Vitamín C přispívá 
k tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, kostí, 
chrupavek, dásní, kůže a zubů, pečuje o imunitu.

Balení: 120 tablet. Dávkování: 1 tableta denně, ráno, po jídle, zapít
V 1 tabletě je: prášek z třešně aceroly 268,75 mg, prášek z mrkve 152,45 mg, 
citrusové bioflavonoidy 10 mg, prášek z černého rybízu 5 mg, vit. C 60 mg, 
zinek 10 mg, mangan 2,5 mg, selen 50 μg. Není určen dětem do 3 let.

Balení: 60 tablet. Doporučené dávkování: 1 tableta denně, ráno, po jídle, 
zapít. V 1 tabletě je: SpectraTM - rostlinná antioxidační směs 50 mg, vita-
mín C 40 mg, vit. E 6 mg, zinek 5 mg, kys. pantothenová 3 mg, mangan  
1 mg, vit. B6 0,7 mg, vit. B1 0,55 mg, kys. listová Quatrefolic® 100 µg, selen 
27,5 µg, vit. B12 1,25 µg. Není určen dětem do 3 let. 
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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. uchovávejte mimo 
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou 

stravu a zdravý životní styl.
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