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Colostrum z bananem x 30 sasz
 

Cena: 83,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Granulaty

Producent GENACTIV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Colostrum Colostrigen to suplement diety, występujący dawniej pod nazwą — Immuno Colostrum. Preparat uzupełnia codzienną dietę w
substancję Colostrum bovinum (pochodzącą z mleka krowiego), przez co przyczynią się do zachowania zdrowia i witalności organizmu.

Colostrum jest naturalną wydzieliną gruczołu mlekowego wszystkich ssaków. Jego stężenie w mleku jest najwyższe tuż po rozpoczęciu
laktacji — i właśnie wtedy jest pobierane i suszone metodą liofilizacji. Przyjmowanie Colostrum Colostrigen wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz układu immunologicznego. Suplement diety Colostrum Colostrigen przyczynia się do
poprawy odporności — wspiera utrzymanie oraz rozwój mechanizmów obronnych organizmu, wspomaga siły witalne, funkcje
poznawcze oraz proces regeneracji błony śluzowej jelit. Ponadto preparat Colostrum Colostrigen wspiera zachowanie młodego
wyglądu, leczenie zmian skórnych i gojenie się ran.

Składniki
Liofilizat Colostrum Bovinum, liofilizat naturalnego banana.
Jedna saszetka zawiera:

liofilizat Colostrum Bovinum – 500mg*
liofilizat naturalnego banana – 500mg*

* - brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera 30 saszetek.
Masa netto: 30 g.

Charakterystyka
Colostrum Colostrigen jest suplementem diety, przeznaczonym do stosowania przede wszystkim przez osoby dorosłe, w ramach
wspierania zachowania zdrowia i witalności.
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Preparat Colostrum Colostrigen przyczynia się do poprawy odporności, wspomaga utrzymanie mechanizmów obronnych organizmu na
możliwie wysokim poziomie, przez co wpływa na minimalizowanie ryzyka infekcji. Colostrum Colostrigen wspiera też procesy
regeneracji, co z kolei przekłada się między innymi na wspomaganie leczenia zmian skórnych, gojenia się ran, czy zachowanie młodego
wyglądu. Suplement diety Colostrum Colostrigen stosowany jest również w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego, narażenia na stres,
chronicznego zmęczenia, czy osłabienia. Preparat wspiera organizm w rekonwalescencji.

COLOSTRIGEN saszetki to produkt sprzedawany wcześniej pod nazwą IMMUNO COLOSTRUM.

Colostrigen – liofilizowane colostrum pozyskane z pierwszej godziny po ocieleniu. Dzięki specjalnej procedurze pozyskiwania
surowca oraz dzięki zaawansowanej technologii procesu liofilizacji osiągnięto produkt przetworzony, o jakości odpowiadającej
produktowi świeżemu
Colostrigen to preparat dla osób, które chcą utrzymać naturalne siły odpornościowe organizmu na najwyższym poziomie.
Colostrigen:

wspomaganie układu odpornościowego
profilaktyka zakażeń bakteryjnych i wirusowych,
zwalczanie infekcji bakteryjnych i wirusowych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego,
chroniczne zmęczenie, stres,
zmiany skórne: trądzik, trudno gojące się rany,
osłabienie organizmu, utrata sił, okres rekonwalescencji,
intensywny trening sportowy.

Colostrum Colostrigen przeznaczony jest dla osób dorosłych, choć po konsultacji z lekarzem, mogą stosować go również dzieci.
Preparat Colostrum Colostrigen ma postać proszku, którego jedna dawka zawarta jest w saszetce.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Colostrum Colostrigen.

Stosowanie
Saszetka Colostrigen powinna być przyjmowana doustnie na pusty żołądek 30 minut przed posiłkiem i popijana wodą. Najlepiej
przyjmować 1 saszetkę dziennie (rano lub przed snem). Maksymalna dawka dzienna to 3 saszetki przyjmowane w dawkach
podzielonych.

Przechowywanie
Preparat przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Genactiv Trade Spółka z o.o.
ul. Piątkowska 186
61-693 Poznań

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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