
        SELÉN KAPSULE 200 MCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS  

Selén je nepostrádateľný pre telo ako antioxidant1. Bez selénu by ľudský organizmus nerástol a nerozmnožoval sa, pečeň by 
neplnila svoju funkciu a netvorili by sa ani dôležité hormóny. Selén v tomto produkte je vo forme L- selenometionínu, ktorú je 
telo schopné zužitkovať. Absorbuje a včleňuje sa do zložiek tela lepšie ako akákoľvek iná forma selénu. Jeho vynikajúca 
biologická dostupnosť bola preukázaná v niekoľkých štúdiách: hodnoty selénu v červených krvinkách sa u osôb užívajúcich 
selenometionín zvýšil za 16 týždňov o 100 %. K takémuto nárastu nedošlo pri užívaní selenanu ani seleničitanu.  

Selén prispieva k:  

 

                                                           
1 antioxidant: látka, ktorá obmedzuje alebo znižuje množstvo voľných radikálov. Voľné radikály sú veľmi malé škodlivé častice. Tým, že sú 
voľné, chcú sa na niečo naviazať. Preto útočia na bunky a poškodzujú ich. Bunky sa následne rozlejú do svojho okolia a keďže v bunkách sú 
aj látky, ktoré spôsobujú rozklad, tak to poškodí okolité bunky. Takto začne zápalový proces. Voľné radikály dokážu poškodiť alebo vyradiť 
z činnosti dôležité súčasti tela. Voľné radikály vznikajú najmä nesprávnou životosprávou (zlé stravovanie, málo pohybu, fajčenie...) alebo 
chemickým stresom zvonku (znečistené ovzdušie, žiarenie a ďalšie). 

správnej tvorbe spermií a tým pozitívne ovplyvňuje mužskú plodnosť

udržaniu zdravých vlasov

udržaniu zdravých nechtov

správnemu fungovaniu imunitného systému

správnemu fungovaniu štítnej žľazy

ochrane buniek pred oxidačným stresom

pomáha chrániť pred nádorovými ochoreniami (na pľúcach, črevách a prostate)

ZNAČKA:  Adelle Davis 
TRVANLIVOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby 
FORMA: kapsule 
OBSAH: 60 kapsúl / 60 denných dávok 
VYROBENÉ V: Slovensko, EÚ 
ZLOŽENIE: L-selenometionín, obejmové činidlo (mikrokryštalická 

celulóza), stearan horečnatý 

  

DÁVKOVANIE: 1 x 1 kapsula denne = Selén 200 mcg 

  
Vhodný pre vegánov: áno 
Bez geneticky upravených látok áno 
Bez lepku: áno 



 
 

 

SKLADOVANIE:  

Uchovávajte na suchom, tmavom a chladnom mieste do 25 °C v dobre uzatvorenom obale. 

 

UPOZORNENIE:  

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Ustanovená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživový 
doplnok sa nesmie užívať ako náhrada rozmanitej stravy. 

 

PREHLÁSENIE O ALERGÉNOCH: 

Tento produkt neobsahuje deriváty sóje ani žiadne iné hlavné alergény: mlieko, vajcia, ryby, ustrice, orechy, obilie a arašidy. 
Neobsahuje lepok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie: firma Adelle Davis s.r.o., jej zamestnanci či spolupracujúce osoby žiadnu z vyššie uvedených informácií 
neprehlasujú ako a ani nie sú návodom na liečbu či odporúčanie liečby pre akékoľvek mentálne či telesné stavy. Je na rozhodnutí 
každého jedného spotrebiteľa, či sa pre užívanie tohto produktu rozhodne a prípadne sa o jeho užívaní poradí s lekárom alebo 
lekárnikom.  

pomáha chrániť bunky a celý organizmus pred nepriaznivými vplyvmi

priaznivo ovplyvňuje krvný tlak, pôsobí na regeneráciu srdcového svalu

pomáha zabrániť vzniku lupín vo vlasoch


