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Selênio 

Registro:  Isento de Registro no M.S. conforme 
Resolução RDC 27/10. 

Código de barras nº:  7898171289279 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 comprimidos de 250 mg, sendo 
34 µg de selênio. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
O selênio é um mineral essencial que se 
encontra associado com o correto 
funcionamento dos principais processos 
metabólicos celulares, como: 
 
 Participa da formação de enzimas com 

ação antioxidante; 
 

 Potencializa o sistema imunológico; 
 
 Juntamente com outros minerais está 

relacionado com o bom funcionamento 
da tireoide; 

 
 Esta relacionado com a proteção, frente 

ao dano causado pelo estresse oxidativo, 
e propõe-se que sua ingestão reduza o 
risco de doenças crônicas resultantes do 
estado oxidativo e inflamatório alterado e 
associado à síndrome metabólica. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Selênio 34 μg 100% 

Não contém quantidades significativas de valor 
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, 
colesterol e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 0,25 g (1 comprimido):  

* %Valores diários com base em uma dieta de 2000 
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou  menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. 

Ingredientes: 
 

Selenometionina, antiumectante celulose 
microcristalina e dióxido de silício, 
lubrificante estearato de magnésio e 
estabilizante croscarmelose. 
 
Ingestão Diária Recomendada (IDR): 
 
Ingerir 1 (um) comprimido ao dia, com 
quantidade suficiente de água, ou conforme 
orientação de seu médico ou nutricionista. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15 – 30°C), 

protegido da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 
 
• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) 

anos, somente devem consumir este 
produto sob orientação de nutricionistas 
ou médicos. 
 

• Não contém glúten. 
 

• 1 comprimido = 100% da IDR (Ingestão 
Diária Recomendada). 
 

• Nova fórmula: com mineral quelato. 
Melhor absorção. 
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