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Aliness Colostrum Kozie 500 mg x 100 kaps
 

Cena: 112,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Colostrum kozie (suszona siara kozia) zawierające 28% immunoglobulin (IG), celuloza mikrokrystaliczna: substancja wypełniająca,
otoczka kapsułki: substancja wiążąca: Hydroksypropylometyloceluloza.

1 kapsułka zawiera:
Colostrum kozie 28% IG 500 mg*

* - Brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
100 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Aliness Colostrum to colostrum pochodzące z najwyższej, jakości mleka. Zawartość immunoglobulin wyliczana jest, jako
zawartość w suchej masie, a nie w proteinach, których jest ok 60% w colostrum.
Wysokiej jakości 28% colostrum kozie standaryzowane na zawartość w suchej masie, a nie zawartości protein.
Colostrum, inaczej siara bydlęca lub młodziwo pozyskiwane jest z mleka krów. Colostrum jest substancją wydzielaną przez
gruczoły mleczne ssaków w ostatnim okresie ciąży aż do kilkudziesięciu godzin po porodzie. Posiada charakterystyczną, żółtą
barwę. Jego skład jest inny, niż mleko pozyskiwane w późniejszym okresie. Różnice te dotyczą szczególnie wartości
odżywczych i immunoglobulin (zwanych również przeciwciałami).
Colostrum jest mieszaniną wielu składników o zróżnicowanych właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych, jest
źródłem 19 aminokwasów egzogennych, zawiera immunoglobuliny szczególnie klasy IgG, IgM, IgA, IgE, IgD oraz PRP (prolinę),
laktoferynę (białko z grupy transferyn) oraz witaminy i minerały.

Zawartość składników witaminowych – głównie B1, 2, B6, C, E i A.
Zawartość składników mineralnych – głównie fosfor, wapń, potas, magnez i sód
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Skład colostrum wraz z upływem czasu od porodu zmienia się. Ilość białek spada na rzecz cukrowców i lipidów, stanowiących
materiał energetyczny.
W colostrum występuje lakotaza (cukier mleczny), ale jego zawartość jest zdecydowanie mniejsza, niż w mleku późniejszym,
jednak jest wystarczająca w celu zapewnienia źródła energii dla narządów i tkanek oraz regulacji składu i aktywności mikroflory
jelitowej (w wyniku rozkładu laktozy do kwasu mlekowego).
Ilość cukru mlecznego w colostrum zebranego w ciągu kilku godzin po porodzie jest jednak na tyle mała, że nie powinna
powodować dolegliwości trawiennych u osób cierpiących na nietolerancję laktozy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 do 2 kapsułek dziennie, przed posiłkiem, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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