
 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

 

COLOSTRUM Z CZARNĄ PORZECZKĄ 30 SASZ.
 

Cena: 149,90 PLN

Opis słownikowy

Postać prosz.doust.

Producent GENACTIV SP. Z O.O.

Opis produktu
 

COLOSTRUM Z CZARNĄ PORZECZKĄ GENACTIV, saszetki 30 sztuk to wartościowe uzupełnienie diety dla osób, które chcą zachować
zdrowie swojego organizmu. Produkt stworzony jest na bazie colostrum bovinum - wyjątkowej i niezwykle skutecznej substancji
naturalnej. Starannie opracowana i opatentowana procedura pozyskiwania surowca oraz zaawansowana technologia procesu liofilizacji
sprawia, że otrzymane colostrum zachowuje swoje naturalne właściwości oraz jest bogate w witaminy i minerały. To jedyne na rynku
colostrum pozyskiwane w ciągu 2 godzin po rozpoczęciu laktacji, dzięki czemu zawiera najwięcej bioaktywnych substancji. Badania
dowiodły, że składniki colostrum bovinum są korzystne dla osób, które dbają o utrzymanie naturalnych mechanizmów obronnych
organizmu i sił witalnych na wysokim poziomie. Produkt wzbogaciliśmy o cynk, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego oraz o liofilizowanego banana i liofilizowaną czarną porzeczkę, zapewniając wysoką zawartość naturalnej witaminy C
oraz antyoksydantów.

Co wyróżnia colostrum bovinum firmy Genactiv:

  pobrane w ciągu pierwszych dwóch godzin (najwyższe stężenie aktywnych białek albuminowych, niska zawartość laktozy)
  suszone metodą liofilizacji, która gwarantuje zachowanie pełnej aktywności biologicznej (ponowne uwodnienie liofilizatu przywraca
pierwotne właściwości produktu),
  w pełni naturalne – pełne, niemodyfikowane colostrum,
  bezpieczne – badane laboratoryjnie, otrzymywane tylko od polskich, zdrowych krów,
  udowodniona skuteczność – jedyne colostrum, którego działanie zostało
  potwierdzone w badaniach klinicznych,
  jedyne opatentowane colostrum bovinum w Polsce
  Gwarancja satysfakcji – pozytywne opinie lekarzy, farmaceutów i pacjentów

Składniki colostrum bovinum: czynniki odpornościowe (immunoglobuliny), witaminy i minerały, czynniki wzrostu, lizozym i laktoferynę.
Zawarte składniki mają zdolność regulacji odporności ogólnoustrojowej między innymi poprzez oddziaływanie na jelita. Czynniki siary
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przywracają właściwe funkcje bariery jelitowej oraz wzmacniają odporność organizmu. Czarna porzeczka to wyjątkowo bogate
naturalne źródło antyoksydantów - witaminy C i flawonoidów oraz antocyjanów i kwercetyny.
1 saszetka dziennie(na czczo). Zawartość saszetki można przyjąć bezpośrednio do ust lub zmieszać z wodą lub mlekiem.

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.
COLOSTRUM Z CZARNĄ PORZECZKĄ GENACTIV – w każdej saszetce 1000 mg colostrum bovinum.

Składniki: liofilizowane colostrum bovinum 2h - 1g, liofilizat bananowy - 1g, liofilizat czarnej porzeczki 1g, 15 mg cynku.

Przechowywanie:
Preparat przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 st.C. , w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych
dzieci. Nie stosować preparatu po upływie jego ważności.
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