
Selenium-ACE+D+Zn 30tabl+10tabl gratis

TECHNISCHE FICHE

Selenium-ACE+D+Zn is een uiterst volledige en unieke
één-per-dag-formule, een combinatie van de zes belangrijkste
antioxidanten.
Selenium-ACE+D+Zn is uitermate geschikt als dagdagelijks ritueel, maar
ook net voor en tijdens de ganse winterperiode, in herstelperiodes, bij
blootstelling aan zon, tijdens stressperiodes, bij vermoeidheid, enz

 Productbeschrijving

Vulstof: microkristallijne cellulose, ascorbinezuurpreparaat (vit. C,
hydroxypropylmethyl cellulose), verrijkte seleniumgist, zinkgluconaat,
D-alfa-tocoferylsuccinaat (vit. E), anti-agglomeraatstoffen: stearinezuur en
magnesiumstearaat, omhullingsmiddel: hydroxypropylmethyl cellulose,
hydroxypropyl cellulose, calciumcarbonaat, kleurstof: karamel, vitamine
A-preparaat (maltodextrine, zetmeel, acacia, retinolacetaat, gemengde
tocoferolen), natuurlijk bètacaroteenpreparaat (gemodificeerd zetmeel,
zetmeel, bètacaroteen, DL-alfatocoferol), vitamine D3-preparaat
(maltodextrine, ethylcellulose, middellange keten triglyceriden, tocoferolrijk
extract, cholecalciferol).

 Ingrediënten

cnk7710ref.

Voedingssupplement
 Kenmerken

 Posologie

1 tablet per dag, na de maaltijd.
Een regelmatig gebruik is aangewezen

 Actieve bestanddelen

1. Selenium
2. Vitamine A
3. Vitamine C
4. Vitamine E
5. Vitamine D
6. Zink

 Voorzorgsmaatregelen

Het wordt aangeraden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te
overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl
worden gebruikt.
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.

 Voordelen

100% natuurlijke kleurstoffen
Biologisch beschikbaar selenium
Meest bioactieve vorm van vitamine D
Slechts één inname per dag

4374062        

 Indicaties

Draagt bij tot de goede werking van het immuunsysteem (1, 2, 3, 5,6)
Draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress (1,3,4,6)
Draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid (3)
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Energie kJ x

               kcal x

/100 g

Zink (mg) 5 50%

Selenium (±g) 96 175%

Vitamine A (±g) 800 100%

Vitamine C (mg) 80 100%

Vitamine D (±g) 7,5 150%

Vitamine E (mg) 12 100%

/tablet

 Analyse

 %RI

 Prijs

Aanbevolen publieksprijs: 11,90 Euro

 Datum laatste wijziging 22/3/2023

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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