
Склад: 1 таблетка містить: основна речовина: L-селенометіонін – 250 mcg (мкг) 
(відповідає 100 mcg (мкг) селену); допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, 
розпушувач: натрію кроскармелоза, протизлежувальні агенти: кремнію діоксид, тальк, 
магнію стеарат; оболонка таблетки жовта 113U220035.

Селен – це один з есенціальних (важливих) мікроелементів для організму людини, адже 
впливає на активність ферментів, які чинять антиоксидантну, імуномодулюючу і 
протизапальну дії. Селен перешкоджає окисленню клітинних мембран, попереджаючи 
дегенеративні зміни у клітинах тіла, чим уповільнює процеси старіння організму. Також 
селен відомий своїм позитивним впливом на репродуктивне здоров’я чоловіків і жінок, 
стан волосся, шкіри, нігтів.

Дефіцит селену відмічається при фізичних навантаженнях, стресі, у літньому віці, при 
незбалансованому харчуванні, при зловживанні алкоголем та надмірному 
тютюнопалінні. Крім того, нестача мікроелементу фіксується при онкологічних, 
серцево-судинних, ревматичних, гострих респіраторних захворюваннях, захворю-
ваннях шлунково-кишкового тракту. 
Дефіцит селену є одним з найбільш вагомих чинників розвитку і прогресування 
захворювань щитоподібної залози. 

Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка СЕЛЕНОРМ рекомендується як 
додаткове джерело селену з метою усунення його дефіциту в організмі. 
Застосування у складі L-селенометіоніну (природної, органічної форми селену, яка 
присутня в окремих видах горіхів, зернових, бобових) забезпечує високий рівень 
засвоєння селену організмом в результаті всмоктування у кишечнику. 
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 таблетці 
1 раз на добу під час або після прийому їжі, запиваючи питною водою. Рекомендована 
добова доза може бути змінена лікарем індивідуально. Курс споживання визначає 
лікар.
Особливості щодо застосування: перед застосуванням (включно при вагітності та 
годуванні груддю) рекомендована консультація лікаря. 
Застереження щодо споживання: не перевищувати рекомендовану добову дозу. 
Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів.

Форма випуску: таблетки №50 або №100 у блістері в картонній коробці. 
Маса нетто 1 таблетки: 80 mg (мг) ± 7,5%.
Строк придатності: 2 роки. 
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°С в сухому, 
захищеному від світла та недоступному для дітей місці при відносній вологості повітря 
не вище 70%. 

Виробник: ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ»,
Україна, 02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 55; тел.: +38 (044) 377-51-14 (-15,-16); 
фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: 
АТ «ВІТАМІНИ», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31.
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Состав: 1 таблетка содержит: основное вещество: L-селенометионин - 250 mcg (мкг) 
(соответствует 100 mcg (мкг) селена); вспомогательные вещества: целлюлоза 
микрокристаллическая, разрыхлитель: натрия кроскармеллоза, антислеживающие 
агенты: кремния диоксид, тальк, магния стеарат; оболочка таблетки желтая 
113U220035. 

Селен – это один из эссенциальных (важных) микроэлементов для организма человека, 
так как влияет на активность ферментов, оказывающих антиоксидантное, 
иммуномодулирующее и противовоспалительное действия. Селен препятствует 
окислению клеточных мембран, предупреждая дегенеративные изменения в клетках 
тела, чем замедляет процессы старения организма. Также селен известен своим 
положительным влиянием на репродуктивное здоровье мужчин и женщин, состояние 
волос, кожи, ногтей.

Дефицит селена отмечается при физических нагрузках, стрессе, в пожилом возрасте, 
при несбалансированном питании, при злоупотреблении алкоголем и избыточном 
табакокурении. Кроме того, недостаток этого микроэлемента фиксируется при 
онкологических, сердечно-сосудистых, ревматических, острых респираторных 
заболеваниях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
Дефицит селена является одним из наиболее весомых факторов развития и 
прогрессирования заболеваний щитовидной железы. 

Рекомендации по применению: добавка диетическая СЕЛЕНОРМ рекомендуется как 
дополнительный источник селена с целью устранения его дефицита в организме.
Использование в составе L-селенометионина (природной, органической формы 
селена, которая присутствует в отдельных видах орехов, зерновых, бобовых) 
обеспечивает высокий уровень усвоения селена организмом в результате всасывания в 
кишечнике.
Способ применения и рекомендованная суточная доза: принимать взрослым по 
1 таблетке 1 раз в сутки во время или после приема пищи, запивая питьевой водой. 
Рекомендуемая суточная доза может быть изменена врачом индивидуально. Курс 
применения определяет врач.
Особенности по применению: перед применением (включительно при беременности и 
кормлении грудью) рекомендуется консультация врача.
Предостережение относительно применения: не превышать рекомендуемую суточную 
дозу. Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона 
питания.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Форма выпуска: таблетки №50 или №100 в блистере в картонной коробке.
Масса нетто 1 таблетки: 80 mg (мг) ± 7,5%.
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре до 25°С в сухом, 
защищенном от света и недоступном для детей месте при относительной влажности 
воздуха не выше 70%.

Производитель: ООО «ОМНИФАРМА КИЕВ», 
Украина, 02088, г. Киев, ул. Евгения Харченко, 55; тел.: +38 (044) 377-51-14 (-15,-16); 
фактический адрес мощностей (объекта) производства:
АО «ВИТАМИНЫ», Украина, 20300, Черкасская обл., г. Умань, ул. Успенская, 31.
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