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Selen - antioxidant obohacený 
o vitamíny a minerály

(doplňky stravy)

Doplněk stravy Selenitabs obsahuje selen, je obohacen o zinek, 
mangan a vitamín C. 
Doplněk stravy Selenitabs multi NEW je v porovnání s příprav-
kem Selenitabs obohacen o vitamín E, který přispívá k ochraně 
buněk před oxidativním stresem, a vitamíny B, které jsou důle-
žité pro tvorbu červených krvinek, pro psychiku, pomáhají v boji  
s únavou. Inovovaná verze obsahuje novou formu kyseliny listo-
vé - QuatrEfolIC® (má v těle 3x lepší využitelnost) a rostlinnou 
antioxidační směs SPECtra™ (zaměřuje se na všechny známé ra-
dikálové skupiny).

Selen přispívá k normální spermatogenezi (tj. k tvorbě spermií - 
mužských pohlavních buněk). Je užitečný pro udržení zdravých 
vlasů i nehtů. Přispívá k normální činnosti štítné žlázy, prospívá 
funkci imunitního systému. Je součástí ochrany buněk před oxi-
dativním stresem. Mangan přispívá k energetickému metabolis-
mu, k tvorbě pojivových tkání. Zinek pečuje o zrak, kosti, vlasy, 
nehty, pokožku a imunitní systém, přispívá k udržení normální 
hladiny testosteronu v krvi. Vitamín C přispívá k činnosti nervové 
soustavy, imunitního systému, ke snížení míry únavy.

Balení: 120 tablet. Dávkování: 1 tableta denně. Návod k použití: ráno, po 
jídle, zapít. Jedna tableta obsahuje: prášek z třešně aceroly, prášek z mrkve, 
citrusové bioflavonoidy, prášek z černého rybízu, vitamín C 60 mg, zinek  
10 mg, mangan 2,5 mg, selen 50 μg. Výrobek není určen dětem do 3 let. 

Balení: 60 tablet. Doporučené dávkování: 1 tableta denně. Návod k pou-
žití: ráno, po jídle, zapít. Obsah účinných látek v 1 tabletě: Spectra™ - rost-
linná antioxidační směs 50 mg, vitamín C 40 mg, vitamín E 6 mg, zinek 5 mg,  
kyselina pantothenová 3 mg, mangan 1 mg, vitamín B6 0,7 mg, vitamín  
B1 0,55 mg, kyselina listová Quatrefolic® 100 µg, selen 27,5 µg, vitamín 
B12 1,25 µg. Výrobek 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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