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COLOSTRIGEN ZAWIESINA 150 ML
 

Cena: 127,00 PLN

Opis słownikowy

Postać ZAWIESINA

Producent Genactiv Sp. z o. o.

Opis produktu
 

Preparat jest produktem na bazie naturalnego colostrum i ma charakter
zawiesiny. W zależności od czynników zewnętrznych i warunków
przechowywania może dochodzić do agregacji cząstek tłuszczu w postaci
gęstej warstwy. Jest to zjawisko naturalne i nie ma wpływu na działanie
preparatu. Butelkę należy wówczas silnie wstrząsnąć aż do przywrócenia
postaci jednorodnej zawiesiny.

Zawiesina ma słodki smak i waniliowy zapach. Dzięki temu jest chętnie przyjmowana przez dzieci.

Colostrigen zawiesina – liofilizowane colostrum pozyskane w ciągu pierwszych dwóch godzin 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 zawiesina to wartościowe uzupełnienie diety dla osób, które chcą zachować zdrowie swojego organizmu.
Obecne w zawiesinie 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. 5-10 ml zawiesiny dziennie na czczo przed posiłkiem lub inaczej po konsultacji z
lekarzem. Maksymalna porcja dzienna to 15 ml przyjmowanych w porcjach podzielonych. Przed każdym użyciem butelkę należy
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wstrząsnąć przez 10 s. Odkręcić nakrętkę, zamocować łącznik w otworze butelki. Połączyć dozownik z łącznikiem. Odwrócić butelkę do
góry nogami i tłokiem dozownika naciągnąć odpowiednią porcję zawiesiny. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 30 dni. Dla
dorosłych i dzieci od 3.roku życia.

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
zróżnicowanej diety.
5 ml zawiesiny zawiera 500mg liofilizowanego colostrum bovinum 2h. Butelka zawiera 150ml zawiesiny, czyli 30 porcji.

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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