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Mleko klaczy 150 g (Genactiv)
 

Cena: 421,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 g

Postać Proszki

Producent GENACTIV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
liofilizowane mleko klaczy.

1 miarka (2,5g) zawiera:

Wartość energetyczna 10,3 kcal/ 43,48kJ
Białko 417 mg
Węglowodany 1,65 g

w tym cukry 0 mg*
Tłuszcz 224 mg

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 120 mg
Sól 6 mg

* - brak możliwości oznaczenia

Masa netto
150 g

Charakterystyka

Mleko klaczy jest swoim składem zbliżone do mleka ludzkiego, ma wysokie wartości odżywcze. Jest bogate w białka
albuminowe, lizozym, witaminy C,D i K, wielonasycone kwasy tłuszczowe.
Mleko klaczy zawiera znacznie mniej silnie uczulającej kazeiny, jest lekkostrawne oraz łatwo przyswajalne przez organizm
człowieka. W składzie mleka klaczy znajduje się wiele wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym przede wszystkim
linolenowego i linolowego, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu odporności młodego organizmu, jak również rozwoju
jego układu nerwowego.
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Składniki mleka przywracają sprawność imunologiczną jelit, przyczyniają się do utrzymania naturalnej odporności organizmu,
chronią komórki przed stresem antyoksydacyjnym, przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2-4 miarki dziennie. Zawartość dwóch miarek zmieszać ze 100 ml letniej wody. Proszek można przyjąć z miarki bezpośrednio do ust.
UWAGA! Bioaktywne związki białkowe (m.in. laktoferyna, lizozym, immunoglobuliny, czynniki wzrostu) ulegają denaturacji w wysokiej
temperaturze, dlatego nie należy wsypywać proszku do gorących płynów.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie stosować
preparatu po upływie jego ważności.

Producent
Genactiv Spółka z o.o.
Bartoszewo 1a
72-004 Tanowo

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

