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SELÊNIO

Ficha Técnica
Introdução:
Registro: Dispensado de registro no M.S.
conforme Resolução RDC nº 27/10.

Código de barras nº: 7898171780622

Embalagem: plástica

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 60 comprimidos.

Prazo de validade: 24 meses.

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;
 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.
 Atua na proteção contra a ação nociva de
metais pesados e xenobióticos como também
ajuda na redução do risco de doenças
crônicas não transmissíveis e o aumento da
resistência do sistema imunológico.

Referências bibliográficas:

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

• COMINETTI, C.; COZZOLINO, S. M. F. Funções
Plenamente Reconhecidas de NutrientesSelênio. ILSI: São Paulo, Brasil, 2009.

Quantidade por porção

Ingredientes: seleniometionina, agente de massa
celulose
microcristalina,
antiaglutinante
estearato de magnésio e dióxido de silício e
estabilizante croscarmelose sódica.

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

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Recomendação de uso: adultos a partir de 19
anos, ingerir 1 (um) comprimido ao dia, com 200
mL (1 copo) de água.
Conservação do produto: conservar o produto
em temperatura ambiente (15 – 30°C), protegido
da luz e umidade. Após aberto, mantenha o
produto em sua embalagem original e
firmemente
fechado.
Informações importantes:
• “O selênio auxilia no funcionamento do
sistema imune e na proteção dos danos
causados pelos radicais livres.”
• “Este produto não é um medicamento”
• “Não exceder a recomendação diária de
consumo indicada na embalagem”
• “Mantenha fora do alcance de crianças”
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Selênio

% VD (*)
319,75 µg

%VD(*) para adultos a partir de 19 anos.
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