
 

BIO-SELENIU ŞI ZINC 

Supliment alimentar 

30 capsule 

 

 

VIM SPECTRUM SRL 

547367 Corunca nr.409   

Jud. Mures, România 

 

 

Ingrediente 

active 

1 capsulă conţine 

Cantitate %DZR* 

Seleniu 100 μg   181,8 

Zinc 20 mg   200,0 

Vitamina A 800 μg 100,0 

Vitamina C 120 mg 150,0 

Vitamina E 30 mg 250,0 
  * % DZR ─ procent din doza zilnică recomandată 

 

Alte ingrediente:  

- Conţinutul capsulei: maltodextrină (substanță 

suport) celuloză microcristalină (agent de încărcare)  

- Capsulă: gelatină şi coloranţi: dioxid de titan, oxid 

galben de fier, indigotină. 

 

Forma de prezentare: Cutie cu 3  blistere  Al/PVC a 

câte 10 capsule. 

        

Nr. notificare la Ministerul Sănătăţii 2194/03.06.2013. 

 
 

Seleniul şi zincul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, la funcţionarea 

normală a sistemului imunitar, la menţinerea sănătăţii părului şi unghiilor.  

Zincul participă la menţinerea sănătăţii pielii, a vederii normale şi diviziunii celulare. Are rol în 

metabolismul normal al carbohidraţilor, al macronutrienţilor, al acizilor graşi, al vitaminei A, în 

metabolismul acido-bazic normal şi participă la sinteza normală a proteinelor. Sprijină 

menţinerea fertilităţii şi reproducerii normale şi  menţinerea concentraţiilor normale de 

testosteron din sânge. 

Seleniul are rol în spermatogeneza normală şi în funcţionarea normală a glandei tiroide. 

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. 

Vitamina C contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar şi la formarea normală a 

colagenului pentru funcţionarea normală a pielii, a vaselor, a ligamentelor, a gingiilor, a dinţilor, 

şi a sistemului osos. Participă la metabolismul energetic normal, la funcţionarea normală a 

sistemului nervos, la menţinerea sănătăţii psihice, la protejarea celulelor împotriva stresului 

oxidativ, la reducerea oboselii şi extenuării şi creşte absorbţia fierului. 

Vitamina A participă la funcţionarea normală a sistemului imunitar, la menţinerea sănătăţii pielii, 

a membranelor mucoase, a vederii normale  şi la menţinerea diviziunii celulare. 

  

Mod de administrare: 1 capsulă pe zi, cu un pahar de apă, după masă. 

 

Menţiuni:  

Acest produs este un supliment alimentar.  

Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat şi echilibrat.  

A nu se depăşi doza zilnică recomandată.  

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.  



A se consuma de preferinţă până la sfârşitul perioadei de valabilitate inscripţionate pe ambalaj.  

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

Greutatea netă: 12,8 g ℮ 
 

 

Seria: 

Data fabr.: 

Exp.: 

 

 


