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Кои ингредиенти създават концепцията за Освобождаване в SE3-R?
Ексклузивното съчетание от екстракт от Undaria pinnatifida (Фукоидан) и Cordyceps sinensis, което подпомага 
Освобождаването на вътрешния Ви потенциал.   

Защо на етикета на SE3-R пише „при бременност и кърмене се препоръчва преди прием да се 
консултирате с Вашия личен лекар“ ? Какво ще стане, ако забременея, докато приемам SE3-R?
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 SE3-R по време на бременност 
може да доведе до здравословен риск. 

Може ли SE3-R  да се приема с други хранителни добавки? 
Да. Не са известни взаимодействия на други хранителни добавки с SE3-R.

Може ли SE3-R  да се приема с други продукти на Stemtech?
Да, продуктите на Stemtech  са създадени за цялостно подпомагане, като работят в синергия. SE3-R подпомага 
Освобождаването, StemFlo стимулира Циркулацията и ST-5 с MigraStem подкрепя Миграцията. Те работят заедно 
по концепцията Освобождаване-Циркулация-Миграция, разработена от  Stemtech.

Може ли SE3-R да се приема с лекарства?
Относно лекарствата не са известни противопоказания, свързани с приема на SE3-R. Този продукт не е 
предназначен за третиране, лекуване или диагностициране на болести.

Може ли някой със здравословен проблем, който преминава курс на лечение, да приема SE3-R?
Препоръчително е да се консултирате с Вашия лекар, преди да започнете прием на SE3-R, ако се лекувате или 
приемате лекарства от какъвто и да било вид. Предлагаме Ви да предоставите на Вашия лекар информация 
като тези „Често Задавани Въпроси“, така че да може да вземе информирано решение. Не са известни рискове, 
произлизащи от приема на SE3-R.

Какво означава R в SE3-R?
Означава Освобождаване (Release на английски език), в съответствие с първата стъпка от концепцията 
Освобождаване-Циркулация-Миграция. 
Нова формула с добавка Aloe macroclada към съставките, ще носи името SE3 и ще бъде налична до края на 
годината. Заради някои специфични изисквания на ЕС по продуктовата регистрация, ще отнеме няколко месеца, 
за да се завърши регистрирането на формулата на SE3. С цел да бъде осигурено предлагане на продукта без 
прекъсване, Stemtech  направи всичко възможно, за да се увери, че пазарът ще бъде снабден с продукта. 
Aloe macroclada е ендемично за Мадагаскар растение и според местните хора и традиция се използва като 
натурална съставка за лечение, диабет и предпазване на кожата и косата от слънцето и от дехидратация. 
Екстрактът се извлича от гела на листата. Производството е организирано в съответствие с екологичните норми и 
с грижа за регионалните природни ресурси. Тази съставка стимулира стъпката на Освобождаване.
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