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Colostrum (Colostrigen) x 120 kaps
 

Cena: 154,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent GENACTIV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Skład kapsułki: 100% celuloza. Zastosowano kapsułki pochodzenia roślinnego Nature Caps
Jedna kapsułka zawiera:

liofilizat colostrum bovinum – 200mg

Masa netto
24 g
Opakowanie: 120 kapsułek po 200mg colostrum bovinum

Charakterystyka

Colostrum bovinum w naturze wspomaga m.in.: wzmocnienie systemu immunologicznego, aktywizację działania
antyalergicznego, regulację metabolizmu oraz podwyższenie sprawności psychofizycznej.
Colostrigen kapsułki to wartościowe uzupełnienie diety dla osób, które:

chcą zachować zdrowie i zmniejszyć ryzyko zachorowań
pragną utrzymać naturalne mechanizmy obronne na najwyższym poziomie
mogą być poddane działaniu stresu
łatwo męczą się i odczuwają osłabienie
chcą wspomóc prawidłową pielęgnację skóry z problemami ( trądzik, atopia, stopa cukrzycowa)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Kapsułki Colostrigen powinny być przyjmowane doustnie na pusty żołądek 30 min. przed posiłkiem i popijane wodą. Najlepiej
przyjmować 1-2 kapsułki dziennie (np. rano lub przed snem). Maksymalna dawka dzienna to 6 kapsułek przyjmowanych w dawkach
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podzielonych.

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

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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