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СЪСТАВКА ДЕЙСТВИЕ
 
Undaria pinnatifida (Уакаме) 

Undaria pinnatifida е морско кафяво водорасло, наричано още Уакаме. Екстрактът, използван във 
формулата на SE3-R, е богат на фукоидан, който действа  синергично с Cordyceps sinensis по концепцията 
за Освобождаване. Богат е на протеини (14гр/100гр) и на влакнини (30гр/100гр). Undaria pinnatifida е 
източник на витамини (А, В1, В2, С) и минерали като калций и магнезий. Фукоиданът, активното вещество 
на екстракта, е сулфатен полизахарид, който се намира и в други кафяви водорасли. Undaria pinnatifida 
допринася за защитата на клетките от оксидативния стрес. 

Cordyceps sinensis (китайски 
кордицепс)

Cordyceps sinensis е гъба, използвана в традиционната китайска медицина.  В дивата природа расте 
широкоразпространено във високите планини на Тибет. Вече се отглежда и при стандартизирани условия 
в натурален и растителен субстрат (хранителен елемент), както оризът и соята. В традиционната китайска 
медицина, кордицепсът се използва като тонизиращо вещество и адаптоген.  Съдържа кордицепин, 
нуклеозиди и значително количество полизахариди като активни съставки. Избраният екстракт от 
кордицепс е генетично изследван от независими лаборатории и обратно на други екстракти от Cordyceps 
sinensis, свободно растящият му вид не е генетично изменен. Органично сертифициран е от Министерството 
на Земеделието на САЩ.

Astragalus membranaceus (корен от 
астрагал)

Коренът от астрагал се използва в китайската традиционна медицина. Биологично активните съставки 
са полизахариди, тритерпенови гликозиди и флавоноиди. В частност, специфичен екстракт от корена - 
Астрагалосид IV – е избран и включен в SE3-R. Растението се използва в китайската традиционна медицина 
като натурален стимулант и тонизиращо вещество. Играе роля за имунното здраве, като подпомага 
защитните сили на тялото срещу външни фактори.

Curcuma longa (коренище)

Куркумата е индийска подправка, извлечена от корена на растението Curcuma longa,  която е широко 
използвана по различни традиционни начини. Освен добре познатата й употреба в кухнята, куркумата 
се използва и за натурален оцветител и лечебно растение в аюрведичната медицина. Основната активна 
съставка е куркумин, основният куркуминоид, намиращ се естествено в корена. Биологичната му 
усвояемост в човешкото тяло се повишава с пиперин, естествена съставка на черния пипер. Curcuma longa 
действа като антиоксидант и играе роля за подпомагане на имунитета.

Поканете природата да бъде част от Вашето ежедневие!
 
Stemtech първа открива безпрецедентен начин за подпомагане на всеки от нас в 
неговото ежедневие. Нашата усъвършенствана формула сега извежда на преден 
план ново откритие с уникален състав.

SE3-R е нова хранителна добавка, съставена от екстракт от Undaria pinnatifida 
(Уакаме) и Cordyceps sinensis (Китайски кордицепс) - съставки, познати от SE2, 
и две нови съставки, добавени, за да бъде подобрена формулата. За тази цел 
бяха избрани екстракт от Astragalus membranaceus и екстракт от Куркума 
(Curcuma longa). 

SE3-R: четири ключови хранителни ползи
*Стъпка освобождаване: нашата изключителна смес от фукоидан и кордицепс работи 
в синергия
*Имунна система: коренът от Astragalus membranaceus и Curcuma longa допринасят 
за защита на тялото от външни фактори.
*Оксидативен стрес: Undaria pinnatifida и Curcuma longa подпомагат защитата на 
клетките срещу оксидативния стрес. 
*Тонизиращо действие: Cordyceps sinensis и коренът от Astragalus membranaceus 
се използват в китайската традиционна медицина като натурално стимулиращо 
средство.
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СЪСТАВКИ / ЕТИКЕТ

ЧЗВ
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.

Защо е добавена житна трева към продукта?

Житната трева е натурална съставка на пшеницата. Частта 
на растението, която е използвана, е младото стъбло/листо. 
Съставката е органично сертифицирана от Министерство 
на Земеделието на САЩ. Използва се като натурален зелен 
оцветител. Житната трева, също така, е натурален източник 
на хранителни вещества като желязо, калций, магнезий, 
аминокиселини, хлорофил и витамини А, С и Е. 

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.

Без добавена захар. Съдържа естествени захари.

УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ:
Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Да 
не се използва като заместител на разнообразното 
хранене. Да се съхранява на хладно и сухо място, 
при температура, не по-висока от 30°C. Да се избягва 
излагането на влага за по-дълъг период от време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца. 
Да не се дава на деца под 12 години. Не се препоръчва 
при бременност и кърмене. Преди употреба се 
консултирайте с Вашия лекар, ако се лекувате от 
някакво заболяване или приемате медикаменти. Не 
използвайте продължително без лекарски надзор. 

Без глутен, изкуствени оцветители и овкусители, 
млечни продукти, мая или консерванти.

НЕТНО КОЛИЧЕСТВО: 42 G / 60 КАПСУЛИ

Хранителна добавка
растителна

Произведено в Европа
Rev3.SEPT16

Item Code: R1004BG

Дистрибутор:
Стемтек България ЕООД
гр. София 1164
общ. Лозенец, бул. Христо Смирненски №7
Поръчайте на: www.stemtech.bg
или се обадете на 0700 10180

Хранително съдържание:
Количество на прием: 2 капсули
Порции в опаковка: 30 порции

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА: 2 капсули, 1 до 3 пъти дневно

СЪСТАВКИ
КОЛИЧЕСТВО
ЗА 1 ПОРЦИЯ

2 капсули (mg)

КОЛИЧЕСТВО
ЗА 3 ПОРЦИИ

6 КАПСУЛИ (mg)

Астрагал (Astragalus membranaceus)  
- корен, екстракт)

332 996

Водорасли уакаме (Undaria 
Pinnatifida) - екстракт

300 900

Китайски кордицепс (Cordyceps 
sinensis)

250 750

Куркума (Curcuma longa) коренище, 
екстракт

218 654

R СЪСТАВКИ: AСТРАГАЛ (ASTRAGALUS MEMBRANACEUS) - ЕКСТРАКТ (КОРЕН), 
ВОДОРАСЛИ УАКАМЕ (UNDARIA PINNATIFIDA) - ЕКСТРАКТ, ЖИТНА ТРЕВА – МЛАДА 
ПШЕНИЦА (TRITICUM AESTIVUM), КИТАЙСКИ КОРДИЦЕПС (CORDYCEPS SINENSIS), 
ПОКРИВАЩ АГЕНТ (HYDROXYPROPYLMETHYL CELLULOSE E464 - РАСТИТЕЛНА 
КАПСУЛА), КУРКУМА (CURCUMA LONGA) - КОРЕНИЩЕ, ЕКСТРАКТ

Партиден №/Най-добър до: виж маркировката на дъното

УПОТРЕБА:

Препоръчителната дневна доза за възрастни е по 2 капсули 
от 1 до 3 пъти дневно

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разгледайте нашия сайт:  http://www.stemtech.com

ЗА ВАША ИНФОРМАЦИЯ
Веганска капсула от 2 части.

Без глутен, без добавена захар, изкуствени оцветители и 
овкусители, мая или консерванти.

Консултирайте се със своя 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.) 

Хранителна информация:

За 1 доза 
(2 капсули)

%РКП*

Енергийна 
стойност

21 kJ / 5 kcal 0,30%

Мазнини
от които наситени

0,03g
0

0,04%
0

Въглехидрати
от които захари

1,04g
0,07g

0,40%
0,08%

Влакнини 0,2 g -

Белтъчини 0,14g 0,30%

Сол 0,009g 0,15%

* Референтни количества за прием на средностатистически възрастен индивид (2000 kcal)


