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MLEKO KLACZY-SASZETKI 30 SZT GENACTIV
 

Cena: 98,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Genactiv Sp. z o. o.

Opis produktu
 

Mleko Klaczy , (dawniej EQ ACTIV) saszetki, suplement diety

CZYSTE LIOFILIZOWANE MLEKO KLACZY suplement diety

ZNAKOMITE WŁAŚCIWOŚCI MLEKA KLACZY
NOWOŚĆ!

Dzięki zaawansowanej technologii procesu liofilizacji osiągnięto produkt przetworzony, o jakości odpowiadającej produktowi świeżemu,
z całym bogactwem składników i zachowujący pełną bioaktywność.
Mleko klaczy to produkt bardzo zbliżony do mleka kobiety pod względem zawartości składników odżywczych. Z uwagi na unikalny skład,
mleko kobyle wyróżnia się o wiele lepszą tolerancją przez organizm człowieka niż mleko krowie. Podobnie jak mleko kobiece zalicza się
do typu albuminowego (kozie i krowie zalicza się do typu kazeinowego).
Mleko klaczy zawiera znacznie mniej silnie uczulającej kazeiny, jest lekkostrawne oraz łatwo przyswajalne przez organizm człowieka. W
składzie mleka klaczy znajduje się wiele 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.

liofilizowane mleko klaczy 1g
Opakowanie: 30 saszetek 1g

Kiedy i jak stosować?

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
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Dawkowanie u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg - stosowane w dawce 1x1/2 saszetka na dobę,

Dawkowanie u dzieci o masie ciała powyżej 20 kg - 1x1 saszetka na dobę

Dawkowanie u osoby dorosłej - 2x1 saszetka lub 1x1 miarka na dobę

Nie 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.

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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