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COLOSTRIGEN SASZ 30 SZT
 

Cena: 79,00 PLN

Opis słownikowy

Postać prosz.

Producent Genactiv Sp. z o. o.

Opis produktu
 

Colostrigen saszetki suplement diety

Opis
Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
COLOSTRIGEN saszetki to produkt sprzedawany wcześniej pod nazwą IMMUNO COLOSTRUM.
Produkt jest laureatem plebiscytu WYBÓR ROKU 2015 Magazynu LNE w kategorii SUPLEMENT

Colostrigen saszetki – 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, z całym bogactwem składników i zachowujący pełną bioaktywność.
Suplement diety Colostrigen saszetki to wartościowe uzupełnienie diety dla osób, które chcą zachować zdrowie swojego organizmu.
Obecne w saszetkach colostrum bovinum zawiera między innymi: czynniki odpornościowe (immunoglobuliny), witaminy i minerały,
czynniki wzrostu, lizozym i laktoferynę.
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,
korzystny wpływ na utrzymanie sił witalnych i funkcji poznawczych,
wspomaganie prawidłowej pielęgnacji skóry.

Zalecana dzienna porcja do spożycia:
1-2 saszetki dziennie na czczo przed posiłkiem lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Maksymalna porcja dzienna to 3 saszetki.
Zawartość saszetki zmieszać z niewielką ilością płynu lub jogurtu, zawiesinę spożyć. Proszek można przyjąć z saszetki bezpośrednio do
ust.
UWAGA! Bioaktywne związki białkowe ulegają denaturacji w wysokiej temperaturze, dlatego nie należy wsypywać proszku do gorących
płynów.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Zachować ostrożność w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik
preparatu. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
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zróżnicowanej diety.

Skład:
Jedna saszetka zawiera:

liofilizat colostrum bovinum – 500mg
liofilizat naturalnego banana – 500mg

Opakowanie:
30 saszetek

Przechowywanie:

Preparat należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie stosować
preparatu po upływie jego ważności.
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