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Mleko klaczy (EQ Activ) x 30 sasz
 

Cena: 99,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent GENACTIV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Liofilizowane mleko klaczy 1g.

Masa netto
Opakowanie zawiera 30 saszetek po 1 g.
Masa netto: 30 g.

Charakterystyka
Mleko klaczy to pod względem zawartości składników odżywczych produkt bardzo zbliżony do mleka kobiety. Z uwagi na unikalny skład,
mleko kobyle wyróżnia się o wiele lepszą tolerancją przez organizm człowieka niż mleko krowie. Mleko klaczy zawiera dużo
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. W mleku klaczy mamy do czynienia z
podwyższoną zawartością lizozymu, który charakteryzuje się silnym działaniem przeciwbakteryjnym oraz przeciwwirusowym,
jednocześnie stanowiąc jeden z mechanizmów nieswoistej odporności humoralnej. Właściwości lizozymu sprawiają, że produkt EQ
ACTIV jest bardzo przydatny w profilaktyce oraz terapii chorób, które przenoszone są drogą pokarmową na tle bakteryjnym,
pasożytniczym i grzybiczym, a także wspomaga organizm przy zakażeniach enterowirusami.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetka na dzień. Zawartość saszetki należy wsypać bezpośrednio do ust lub rozpuścić w pół szklanki letniej wody.

Przechowywanie
Należy 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
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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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