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ALINESS Colostrum kozie 500 mg 100 kapsułek
 

Cena: 109,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ALINESS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościALINESS Colostrum kozie 500mg 100kapsułek

- 28% colostrum kozie standaryzowanewsparcie układu odpornościowegopozytywnie wpływa na układ pokarmowyzawiera
immunoglobuliny klasy IgG, IgM, IgA, IgE, IgD

Colostrum firmy Aliness to 28% colostrum pochodzenia koziego, standaryzowane na zawartość w suchej masie, a nie zawartość protein.
Colostrum to siara lub młodziwo pozyskane z mleka kozy, które ma bardzo podobny skład do ludzkiego. Colostrum jest wytwarzane
przez pierwsze kilkadziesiąt godzin po porodzie. Charakteryzuje się żółtą barwą. W składzie różni się od mleka, a największa różnica
dotyczy zawartości immunoglobulin wraz z przeciwciałami oraz wartości odżywczych. Z upływem czasu skład colostrum się zmienia -
zmniejsza się ilość białek, a wzrasta ilość cukrowców i lipidów, które stanowią materiał energetyczny.Produkt jest bogaty w proteiny, ok.
60%, większość z nich jest to enzymy oraz immunoglobuliny. Zawiera ono witaminy z grupy B oraz witaminy A, C i E, które mają
właściwości antyoksydacyjne. W colostrum wstępuje laktoza, która jest cukrem mlecznym. Jej ilość jest znacznie mniejsza niż w mleku.
Jest ona jednak wystarczająca, by stać się źródłem energii oraz wpływać na regulację składu i aktywności mikroflory jelitowej w wyniku
rozkładu laktozy do kwasu mlekowego. Ilość ta jest równocześnie tak mała, że nie powinna powodować dolegliwości trawiennych u
osób zmagających się z nietolerancją laktozy. Suplement nie powinien być stosowany u dzieci 3 r.ż ze względu na potencjalnie
występujące alergie na białka mleka.Produkt wpływa na układ odpornościowy, wzmacniając go i zwiększając odporność na wirusy i
bakterie. Dodatkowo wspiera pracę układu pokarmowego oraz regenerację organizmu i niwelowanie stanów zapalnych podczas
intensywnych treningów.Zalecane spożycie1 do 2 kapsułek dziennie, przed posiłkiem, popijając wodą.WażneNie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dniaSkładnikiColostrum kozie (suszona siara kozia) zawierająca 28% immunoglobulin IG, celuloza
mikrokrystaliczna: substancje wypełniające, otoczki kapsułki substancja wiążąca:
hydroksypropylometylocelulozaProducentMedicaLineOstrówiec 150 (przy trasie 801)05-480 Karczew
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