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Cosmoterra - Produkty pro imunitní systém 

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti 
od 12 let:  

Užíváme 1x denně 1 kapsli, nejlépe ráno k snídani, 
a dostatečně zapíjíme. 

SELEN PLUS  

Kapsle s brusinkovým extraktem pro ochranu 
buněk 

Doplněk stravy s antioxidačním kom-
plexem selenu, karotenoidů, vitaminů C  
a E, citrusových flavonoidů, antokyaninů  
a taurinu 

ve vylučovacích močových cestách 

Také vylučovací močové cesty mohou být přechodně 
vystaveny zvýšenému oxidačnímu zatížení. Extrakt 
z brusinek přivádí do moči přírodní kyseliny, a pod-
poruje tak odolnost vylučovacích močových cest. 
Přírodní antokyany, bioflavonoidy, selen a vitaminy 
C a E přispívají k ochraně buněk před oxidačním 
stresem. 

Obj. číslo:  130112 

Obsah:120 kapslí  

120 denních dávek  

Denní dávka (1 kapsle) obsahuje:  % DDD  

Vitamin C  100 mg  125 

Brusinkový extrakt  50 mg  * 

  získán z plodů brusinek 1,3 g  * 

   obsahuje antokyany  2,5 mg * 

Taurin 50 mg  * 

Citrusový extrakt  33 mg  * 

   obsahuje bioflavonoidy  20 mg  * 

Oxid křemičitý 60 mg * 

   obsahuje křemík  25 mg  * 

Vitamin E  20 mg  167 

Beta karoten  6 mg  * 

Lutein  5 mg  * 

Zeaxanthin  0,3 mg  * 

Měď  0,15 mg 15 

Selen  100 μg 182 

Neobsahuje lepek ani laktózu, rostlinné pouzdro kapslí 

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena 

Kapsle SELEN PLUS  

podporují ochranu buněk organismu před 
oxidačním stresem  

v očích 

„Oxidační stres“ vzniká při spalování a buněčné 
látkové výměně, ale je také zapříčiněn vnějšími 
vlivy, jako je intenzivní ultrafialové záření, ozón 
nebo jiné zátěže prostředí. Oko je takovému zatí-
žení vystaveno více než vnitřní orgány. Pufrovaný 
vitamin C, vitamin E a stopový prvek selen podpo-
rují ochranu buněk před oxidačním stresem. Beta-
karoten, lutein a zeaxantin jsou komplexní přírodní 
předstupně vitaminu A, který podporuje uchování 
zrakových schopností.  

na kůži 

Také naše kůže je vystavena oxidačnímu zatížení 
působenému ultrafialovým zářením, ozónem  
a jinými negativními faktory okolního prostředí. 
Taurin, bioflavonoidy, antokyany, karotenoidy 
(lutein, zeaxantin, beta karoten), selen a vitaminy 
A, C a E patří k takzvaným antioxidantům. Zvláště 
vitamin C podporuje normální látkovou výměnu 
kůže a vitamin A (z beta-karotenu) přispívá k její 
ochraně. 
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