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Colostrum z maliną x 60 tabl do ssania
 

Cena: 59,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl do ssania

Postać Tabletki

Producent GENACTIV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

Lliofilizowane colostrum bovinum 2h, ekstrakt z aloesu (Aloe barbadensis miller), kwas L-askorbinowy, ekstrakt z prawoślazu
(Althaea officinalis), ekstrakt z maliny (Rubus idaeus)
Składniki pomocnicze: nośnik - sorbitol E420, aromat malinowy, koncentrat soku malinowego, substancja przeciwzbrylająca -
stearynian magnezu E470b.

1 tabletka zawiera:

Liofilizowane colostrum bovinum: 100 mg*
Ekstrakt z aloesu: 80 mg*
Kwas L-askorbinowy: 12 mg (15% RWS)
Ekstrakt z prawoślazu: 4 mg*
Ekstrakt z maliny: 3 mg*

RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Wartość odżywcza w 1 tabletce:
Wartość energetyczna: 11,54 kJ/2,76 kcal
Białko: 40 mg
Węglowodany: 0,897 g

w tym cukry: 27 mg

Tłuszcz: 34 mg
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w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 24 mg

Błonnik: <5 mg
Sól: 2 mg

Masa netto
60 tabletek (60 g)

Charakterystyka
Składniki colostrum bovinum, szczególnie laktoferyna i peptydy bogate w prolinę (PRP), sprzyjają utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania organizmu poprzez:

wspieranie rozwoju i utrzymania naturalnych mechanizmów obronnych
wspieranie odporności na działanie stresu
wspieranie utrzymania sił witalnych i funkcji poznawczych
wspomaganie prawidłowej pielęgnacji skóry

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Ssać powoli 2 – 8 tabletek dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Dla dorosłych i dzieci od 3.roku życia.

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.
ul. Bartoszewo 1a
72-004 Tarnowo

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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