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Colostrum x 45 kaps
 

Cena: 30,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 45 kaps

Postać Kapsułki

Producent A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
colostrum standaryzowane mleko, kapsułka: żelatyna, woda, barwniki: E 171, E 172, substancja wypełniająca: maltodekstryna,
substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu

1 kapsułka zawiera:

colostrum standaryzowane (min. 28% IgG) 250mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
45 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Colostrum, potocznie zwane siarą, to mleko krowie zebrane w ciągu pierwszych pięciu dni po porodzie. Zawiera szereg substancji, które
mają chronić organizm potomstwa przed zagrożeniami środowiska zewnętrznego w pierwszych dniach życia.
Colostrum składa się między innymi z białka, enzymów i aktywnych przeciwciał, pomaga w walce z wirusami i bakteriami.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Nie zalecany kobietom w ciąży i w okresie karmienia.

Stosowanie
Przez pierwszy tydzień stosować raz dziennie 1 kapsułkę do posiłku.
Przez drugi tydzień stosować 2 razy dziennie po 1 kapsułce do posiłku.
Przez trzeci tydzień stosować 3 razy dziennie po 1 kapsułce do posiłku.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C ,w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
A-Z Medica Sp. z o.o.
ul. Władysława VI 13C
80-547 Gdańsk

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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