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Bioaktivní Selen+Zinek obsahuje vysoce bio-
logicky dostupný selen a zinek v kombinaci 
s vitaminy A, B6, C a E, které přispívají k ochra-
ně našeho zdraví. 
Patentované selenové kvasnice (SelenoPreci-
se) mají 88,7% biologickou dostupnost a jsou 
zdokumentovány v řadě studií publikovaných 
uznávanými vědeckými časopisy.

Dejte svému tělu to, 
co potřebuje pro svoji ochranu
Bioaktivní Selen+Zinek od Pharma Nord je 
ideální antioxidační komplex, protože ob-
sahuje nejen čistý, organicky vázaný selen 

Kompletní ochrana
Podpora pro ochranné mechanizmy  
vašeho těla v jedné tabletě

(SelenoPrecise) a zinek, ale také vitaminy C 
a E. Všechny tyto látky mají vlastnosti, které 
přispívají k ochraně našich buněk před oxi-
dačním stresem. Selen je esenciální stopový 
prvek, jenž podporuje řadu selenoproteinů 
(na selenu závislých enzymů), které jsou pro 
lidské zdraví důležité.

Společný výzkum provedený odborníky 
a zdravotnickými úřady v různých zemích 
prokázal, že evropská populace jako 
celek má příliš málo selenu. Evropa 
je, co se týká selenu, velmi chu-
dou oblastí ve srovnání se ze-
měmi jako USA a Japonsko. 
Zdroj:  Johansson L, Åkesson 
B, Alexander J (1997)

Denní příjem selenu ze 
stravy v Evropě:
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Porovnání 10 přípravků se selenem
J. Clausen & S.A. Nielsen. Selenium in Medicine 
and Biology, 1988, Walter de Gruyter & Co, 
Berlin.

V různých zemích světa existují velké rozdíly 
v příjmu selenu. Je to způsobeno intenzivním 
používáním zemědělských metod a umělých 
hnojiv. Lidské tělo nemůže produkovat selen 
samo o sobě, a tak je odkázáno na příjem se-
lenu ze stravy. 
 
Bioaktivní Selen+Zinek  obsahuje SelenoPre-
cise, selen vázaný na kvasnice, patentovaný 
společností Pharma Nord, který obsahuje sele-
nomethionin a více než 20 dalších organických 
sloučenin selenu. Přípravek je unikátní v tom 
smyslu, že je schopen doložit velmi vysokou 
úroveň biologické dostupnosti a kvality. 

••  téměř 89 % z celkového obsahu 
selenu je absorbováno v těle

Selen musí být organický
Selen lze nalézt v obou formách – organické 
i anorganické. Když rostliny absorbují selen 
z půdy, transformují ho z anorganické formy 
na organickou. Organický selen může být 
absorbován v těle mnohem efektivněji než 
selen anorganický.

Důkaz, že to funguje
Doplňky stravy fungují pouze v případě, po-
kud jsou jejich účinné látky dobře absorbo-
vány lidským tělem – jinak se jedná o plýtvání
penězi.

Bioaktivní Selen+Zinek od Pharma Nord ob-
sahuje SelenoPrecise, patentovaný organický 

selen vázaný na kvasnice s vysokou a vědecky 
doloženou biologickou dostupností. 

Studie potvrdily, že tělo absorbuje téměř 89 % 
selenu ze SelenoPrecise, který díky kvasnicím 
poskytuje spolehlivý účinek. Obsah selenu je 
stejný v každé tabletě.
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1. Zinek. 2. Vitamin C. 3. Vitamin B6. 4. Selen. 5. Vitamin E. 6. Vitamin A

Zdokumentovaná kvalita zaručuje, že můžete důvěřovat doplňku stravy 
Bioaktivní Selen+Zinek od Pharma Nord – kompletní ochraně – každý den.

BIOAKTIVNÍ SELEN+ZINEK FORTE:

  Podporuje normální funkci imunitního 
systému1,2,3,4,6

  Přispívá k ochraně 
buněk před oxidativním stresem1,2,4,5

  Podporuje normální funkci 
štítné žlázy4

  Podporuje regulaci hormonální aktivity3

  Pomáhá udržovat normální stav 
pokožky1,6

  Přispívá k normální tvorbě kolagenu2

  Přispívá k udržení 
normálního stavu nehtů1,4

  Přispívá k udržení 
normálního stavu vlasů1,4

  Pomáhá udržovat normální zrak1,6

  Přispívá k normální 
plodnosti a reprodukci1

  Přispívá k normální 
funkci nervového systému2,3

  Podporuje normální psychickou funkci2,3

  Podporuje normální kognitivní funkce1

  Přispívá ke snížení únavy  
a vyčerpání2,3

  Podporuje normální 
metabolizmus homocysteinu3

  Pomáhá udržovat normální stav sliznic6

  Přispívá k normálnímu metabolizmu 
železa6

  Podporuje normální 
acidobazickou rovnováhu v těle1
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