«Дəрі түріндегі Селен»
тағамға биологиялық белсенді қоспасы
Ағзадағы селеннің биологиялық рөлі
Селен эссенциальды (яғни өмірлік маңызы бар) микроэлементтерге жатады.
Ол əрбір адамның қалыпты өмір тіршілігін қолдау үшін керек.
Селен адам ағзасында түрлі процестердің көбісінде қатысады:
• антиоксидант болып табылады, қышқылданудан жасушалы мембраналарды қорғайды, жасушаның қалыпты дамуына ықпал етеді;
• иммунитетті күшейтеді, қабынуға қарсы, вирусқа қарсы, бактерияға қарсы қасиеттері бар;
• йодты игеру жəне қылқанша безінің жұмысы үшін керек;
• жарық сезінудің фото химиялық реакцияларында қатысады;
• сперманың сақталуын жəне сперматозоидтардың қозғалысын қалпында ұстап отырады;
• антибластты фактор болып табылады, яғни, ісіктердің пайда болуына кедергі жасайды.
Селеннің жетіспеуі: себептері мен салдары
Селеннің жетіспеушілігі келесі себептерге байланысты дамиды:
тағаммен жеткіліксіз келуі;
бауыр аурулары (бар немесе бұрын болған);
ішек дисбиозы;
органикалық заттармен, металдармен, күшəнмен интоксикациялану.
Селеннің жетіспеушілігі кардиомиопатияларға, аритмияларға, атеросклерозға, иммунитеттің нашарлауына, жүрек-қан тамыры жəне
онкологиялық аурулардың туындау қаупінің артуына алып келеді.
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Селенді қабылдау несімен пайдалы?
Селенді қосымша қабылдау:
ағзаның антиоксидантты қорғанысын күшейтеді;
иммунитетті нығайтады;
миокард инфарктісінің қаупін төмендетеді;
көру органдарының ауруларының дамуын ескертеді;
еркек фертильділігін арттырады.
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Шығарылған формасы: дəрі орташа массасы 100 мг.
Құрамы: тасымалдағыштар: микрокристалды целлюлоза Е460 (i), декстроза; жабысуға қарсы
агенттер: магний стеараты Е470, кремний диоксиді аморфты Е551; тасымалдағыш: натрий
кроскарамеллозасы Е468; жабысуға қарсы агент: тальк Е553 (iii); селенит натриі.
1 таблетка құрамындағы белсенді заттар:
Биологиялық белсенді заттар
атауы (ББЗ)

ББЗ
құрамының орташа мəні

Тəуліктік тұтынудың ұсынылатын
деңгейінен %*

Селен

50 мкг

71

* - ТР ТС 022/2011 сай «Таңбалау бөлігінде азық-түлік өнімі» (Қосымша 2).
Өнімнің азықтық құныдылығы туралы ақпарат есептеу арқылы өнімде биологиялық белсенді заттың (ББЗ) құрамының орташа мəнімен анықталған.

Қолдану аясы: тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде - селеннің қосымша көзі ретінде.
Дəрілік зат болып келмейді.
Қолдану бойынша ұсыныстар: ересектер үшін, 1 дəрі күніне 1 рет тамақтану барысында. Қабылдау
ұзақтығы - 1 ай.
Қарсы көрсетілімдер: бөлшектердің жеке төзгісіздігі.
Тұтыну алдында дəрігермен кеңесу ұсынылады.
Сақтау шарттары: құрғақ, жарықтан қорғалған жəне балалар үшін қол жетімсіз жерде, 25 °С аспайтын
температурада жəне 75 % аспайтын қатыстық ылғалдылықта.
Сату: дəріханалық желі жəне мамандандырылған дүкендер, сату желісінің бөлімшелері арқылы.
Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.
Мемлекеттік тіркеу туралы куəлік
№ RU.77.99.88.003.Е.007393.07.14 01.07.2014 ж.
ТШ 9197-005-54863068-14
Өндіруші: «Внешторг Фарма» ЖШҚ, РФ, 105005, Мəскеу қ., Бакунин көшесі, 8-үй, 1-құр, 13-бөлме.
Өндіріс мекенжайы: РФ, 601125, Владимир обл., Петушки ауданы, Вольгин ауылы.
Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдарды
қабылдайтын ұйым: «Pharmaline» ЖШС, 050016, Алматы қ., Шамиева к., 11. Тел.: +7 (727) 338 48 14,
+7 (727) 338 48 15. E-mail: info@vitoplus.kz, www.vitoplus.kz.
Өнім бойынша барлық құқықтар иесі болып «Внешторг Фарма» ЖШҚ табылады.

