Přirozeně
krásná
v každém věku
Inovativní kombinace
selenu pro zdraví a krásu

Pure
Encapsulations®

Společnost Pure Encapsulations® byla
založena v roce 1991 v USA. Synonymem
pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle
než 20 let vyrábíme vysoce hodnotné,
čisté substance totožné s přírodními.
Bez přídavných chemických či obsahových
látek. Tím jsme získali celosvětově
jméno jako originální výrobce čistých
bio-aktivních, mikrovyživujících látek.

Originál je
jen jeden
Čistý
život
Veškeré výrobky společnosti
Pure Encapsulations® jsou
založeny na certifikovaných
surovinách, nejvyšší
farmaceutické čistotě a nejlepších
možných standardech kvality.
U produktů Pure jsou používány
jen ty substance, které jsou
skutečně potřebné. Vytváříme tak
produkty vhodné jak pro citlivé
osoby s určitou nesnášenlivostí
a alergiky. Garantujeme optimální

snášenlivost. Produkty neobsahují
laktózu, fruktózu, lepek ani další
obvykle používané nežádoucí
látky.

Čisté
informace
Strategií Pure Encapsulations®
je také záruka kvality a vysoká
odborná úroveň při prodeji.
Veškeré produkty jsou tak
prodávány jen ve vybraných
lékárnách.

Chceme-li být zdraví
ve stáří, měli bychom
se o své zdraví
starat již od mládí
Bio-aktivní antioxidační
ochrana organismu

www.purecaps.cz

Výjimečná
kombinace
selenomethioninu
a seleničitanu
sodného
pro maximální
působení

Selen je jeden z nejdůležitějších
stopových prvků, který musíme
přijímat v potravě. Česká republika
bohužel patří k oblastem s nízkým
obsahem selenu v půdě. Zároveň
stres a nevyvážená strava, zejména
vegetariánská, mohou být příčinou
významného nedostatku selenu
v organismu.
„Několik epidemiologických studií
v různých částech světa prokázalo,
že nedostatek selenu je rizikovým
faktorem pro kardiovaskulární
onemocnění (infarkt myokardu,
mozková mrtvice, zvýšený krevní
tlak)“, říká MUDr. Monika Golková.
„To se však týká i běžných
bakteriálních a virových onemocnění
(chřipky, onemocnění horních cest
dýchacích atd.). Deficit selenu sníží
imunitní reakce a zvýšený oxidační
stres vede ke snížené obraně buněk
i celého organismu“. Dodává primářka
Anti-Aging kliniky a prezidentka
asociace medicíny proti stárnutí.

Selen komplex
doplněk stravy

Selen komplex kombinuje
selenomethionin (organicky
vázaný selen) a seleničitan
sodný (anorganický selen) – dvě
formy selenu, které se ideálně
doplňují díky jejich vyváženému
poměru. Selenomethionin je
přirozenou součástí potravy
a tvoří základní stavební prvek
těla v podobě různých proteinů.
Díky dvojnásobně dlouhému
poločasu působení oproti
seleničitanu sodnému zůstává
selenomethionin déle k dispozici
pro organismus. Seleničitan

sodný je přijímán rychleji
a představuje pro organismus
akutně biodisponibilní (nejsnáze
dostupnou) formu selenu.
Selen komplex neobsahuje
laktózu, fruktózu, lepek, sladidla,
barviva ani umělé přísady.
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Selen komplex
doplněk stravy

Jedinečné složení bez příměsí
Podporuje působení
některých enzymů
(např. glutathionperoxidázy)
Přispívá k ochraně buněk před
oxidativním stresem
Přispívá k udržení normálního
stavu vlasů a nehtů

Přispívá k normální činnosti
štítné žlázy
Přispívá k normální funkci
imunitního systému
Přispívá k normální
spermatogenezi

Obsah v doporučené
denní dávce (1 kapsle)
Selen
obsahuje:

110 mcg

Seleničitan sodný

80 mcg

Selenomethionin

30 mcg

Pomocné látky:
Mikrokrystalická celulóza (plnidlo),
hydroxypropylmethylcelulóza (kapsle)

1x1

Dávkování – 1 x 1 kapsle
denně během jídla

Velikost balení – 90 kapslí

!

Upozornění
Nepřekračujte doporučené denní
dávkování. Dbejte na různorodou
a vyváženou stravu a zdravý
životní styl. Přípravek není
určen dětem. Přesné informace
o složení a nutričních hodnotách
jsou uvedeny na obalu přípravku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

K dostání ve vybraných lékárnách.

Anti-Aging desatero:
1. Protizánětlivá dieta – omezte bílou mouku a bílý cukr
2. Doplňovat antioxidanty – hlavní jsou vitamín C, B, selen, zinek
a omega 3 mastné kyseliny
3. Dodržovat pitný režim – pijte čistou vodu
4. Omezit stres
5. Dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu
6. Dostatečný spánek – alespoň 7-8 hodin denně
7. Hodně přátel
8. Co nejvíce pohybu – základ je rychlá chůze, cca 40 minut denně
9. Pozitivní myšlení – optimisté žijí déle
10. Nezapomínejte na lásku a doteky, léčí 

Více na www.purecaps.cz a www.a2c.cz

www.purecaps.cz/selen
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Malé náměstí 457/13
110 00 Praha 1, CZ
+420 602 234 004

www.purecaps.cz

