
Seleniu organic din drojdie este un supliment alimentar natural care contribuie la menţinerea sănă-
tăţii organismului. Acesta  susţine  funcţionarea normală a sistemului imunitar şi a glandei tiroide, 
ajută la menţinerea sănătăţii  părului şi a unghiilor, stimulează capacitatea de procreare în cazul 
barbaţilor.

Lynside ® Forte Se+ 2000 (drojdie uscată inactivată / Saccharomyces cerevisiae, furnizând 
200 mcg Se organic / 364%DZR*) - 100 mg, celuloză microcristalină (agent de încărcare), 
gelatină (capsulă), stearat de magneziu vegetal (agent antiaglomerant).
Doza Zilnică Recomandată cf. Directivei 2008/100/EC

1-2 capsule pe zi, înainte de masă, luate cu o cantitate suficientă de lichid.

Lynside® Forte Se+ 2000  este numele de marcă al unui produs obţinut din culturi de drojdie 
de bere (Saccharomyces cerevisiae) şi conţinând seleniu organic, predominant sub formă de 
L-selenometionină.
Biodisponibilitatea seleniului organic este mai mare decât a formei anorganice şi se estimează 
a fi absorbit mai mult de 90 % în corpul uman. În urma absorbţiei, seleniul din selenometio-
nină este încorporat în muşchii scheletici, ficat, eritrocite, albumine plasmatice.
Seleniul contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar, la protejarea celulelor îm-
potriva stresului oxidativ, la funcţionarea normală a glandei tiroide, la spermatogeneză nor-
mală. De asemenea, seleniul contribuie la menţinerea sănătăţii părului şi a unghiilor.
Drojdia de bere (Saccharomyces cerevisiae) este o ciupercă de dimensiuni microscopice care 
conţine vitamine (mai ales din complexul B), aminoacizi esenţiali, săruri minerale şi proteine. 
Drojdia de bere are efect regenerator asupra organismului, ajută la îmbunătăţirea stării gene-
rale şi aduce un surplus de energie. Întăreşte sistemul imunitar, reface flora intestinală.

A se citi indicaţiile înainte de utilizare. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată 
şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.
În cazul unor afecţiuni cronice sau al urmării unui tratament medicamentos, sfatul medicului 
este absolut necesar înaintea administrării acestui produs. 
Suplimentul este contraindicat persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului. 
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de umiditate şi lumină. A nu 
se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
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