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Съставки Ползи

Афанизоменон флос-акве 
(АФА концентрат)

AФA-та, която се използва в SE2®, се добива от дълбоките води на езерото Кламат, използвайки 
патентован процес, който запазва уникалните свойства на AФA и гарантира чистотата на продукта.

Undaria Pinnatifida Морско водорасло от дълбините на океана, добре познато с уникалните си свойства. Нашият фукоидан 
се извлича от Undaria pinnatifida с помощта на патентован процес, строго базиран на вода, никакъв 
алкохол или други разтворители, предлагайки най-чистия продукт. 

Cordyceps Sinensis Е гъба, която расте по високите плата на Тибет, Непал и в части от Китай. В SE2®, кордицепс има 
уникална синергия с останалите съставки.

Поканете природата да стане част от начина Ви на живот.  

Stemtech първа откри безпрецедентен начин да подпомогне всеки един от нас в 
ежедневието. Нашата подобрена формула изведе на преден план ново откритие с 
уникален състав. 

SE2® се откроява в света на добавките! SE2® е първата в света хранителна добавка 
в своята категория, направена от естествени съставки, предназначена да подкрепи 
способността Ви да освободите вътрешния си потенциал, така че да можете да се 
насладите на избрания от Вас начин на живот.

Необикновена, уникална и заявена за патент формула.

Нашите клиенти изразяват удовлетворението си, а резултатите са в съответствие с нашето 
двойно сляпо кръстосано проучване, в което е тестван SE2® Complex StemRelease™. 
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Предназначение: SE2® е смес от патентовани 
съставки, която подкрепя естественото осво
бождаване на зрелите стволови клетки в тялото, 
като по този начин спомага за поддържането на 
оптимално здравословно състояние.

Състав на препоръчвана дневна доза от 2 капсули 
1 път дневно. Да не се превишава препоръчваната 
дневна доза. Да не се използва като заместител на 
разнообразното хранене.

Съхранение: да се съхранява на хладно и сухо 
място, недостъпно за деца. Не замразявайте. Не 
използвайте, ако защитната капачка е нарушена.

Предупреждение: препоръчва се, преди прием 
да се консултирате с Вашия личен лекар при 
бременност, кърмене и прием на антикоагуланти.

60 капсули
Нетно количество: 41.16 g

Хранителна добавка

Усъвършенствана
формула
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Item Code: 1002BG

Дистрибутор: 
„Стемтек България” ЕООД, гр. София 1164, 
общ. Лозенец, бул. „Христо Смирненски” №7
Поръчайте на: www.Stemtech.bg  
или се обадете на 070010180

Хранително съдържание
Количество на прием: 2 капсули

В една порция (2 капсули):
СтемРилийз™ Комплекс 1100 mg**
Aphanizomenon flos-aquae (АФА)- концентрат 585 mg
Cordyceps sinensis (китайски Кордицепс) 400 mg
Undaria pinnatifida (Уакаме) - концентрат 115 mg
** Препоръчителни дневни стойности за прием не са 
установени.
Други съставки: хидроксипропил метил целулоза (Е 464) 
(вегетарианска капсула), силикат (Е 551)

Без глутен, захар, изкуствени оцветители 
и овкусители, млечни продукти, мая или 
консерванти. Може да съдържа следи от соя.
Партиден №/ Най-добър до: виж маркировката
ТД № 09-2014

Патенти (САЩ) 6,814,961 / 7,651,690 / патентни заявки
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ЧЗВ За Ваша Информация

Употреба:

Каква е ползата от приема на SE2®?
SE2® е първата в света добавка в своята категория, направена 
от естествени съставки, предназначени да се освободят 
вътрешния Ви потенциал, така че да можете да се насладите на 
избрания от Вас начин на живот.

Колко време SE2® работи в тялото?
Ефектът от две капсули (1100 мг) на SE2® продължава до 3 часа.

От какво се прави SE2® и по какво се различава от 
Aphanizomenon flos-aquae?
SE2® е патентована смес от наситени с хранителни вещества, 
естествени концентрати от Aphanizomenon flos-aquae (АФА 
концентрат), както и две други съставки - Undaria pinnatifida и 
Cordyceps sinensis – които работят заедно с АФА концентрат

За други ЧЗВ, отидете на: 
http://www.stemtech.com/BG/SE2FAQ.aspx#2

Веганска капсула от две части
SE2® не съдържа животински елементи и затова е подходящ за вегани, не съдържа 
глутен, захари, изкуствени оцветители и аромати, млечни продукти, мая или 
консерванти.

Витамин К в SE2®: : 
Както много храни, SE2®  съдържа естествено възникващ витамин K. Две 
капсули съдържат приблизително 21 мкгр Витамин К (за сравнение, половин 
чаша сурови нарязани броколи съдържат 100 мкгр витамин К и половин чаша 
сварен спанак има около 540 мкгр витамин К).  

Указание: 
Консултирайте се с вашия лекар, ако сте бременна или кърмите. (Много продукти 
имат същите предупреждения, поради бдителност, а не заради наличие на каквито и 
да е рискове по време на бременност. Не са ни известни никакви доказателства, че 
приемът на SE2® по време на бременност може да доведе до здравословен риск.)

ФЕА: 
SE2 съдържа естествено възникваща съставка, позната като фенилетиламин 
(ФЕА). ФЕА се произвежда естествено от мозъка и е познат със своите качества 
да поддържа настроението и умствената енергия. ФЕА се освобождава, когато 
човек се чувства доволен и щастлив; описван е като „молекула на радостта“. 

Този продукт не е предназначен за диагноза, третиране, лекуване или за 
превенция на каквото и да е заболяване.

1100 мг (2 капсули) през устата, 
един или два пъти дневно.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Разгледайте нашия сайт: http://www.stemtech.com/BG/


