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COLOSTRUM Z BANANEM GENACTIV (Colostrigen) proszek
30 saszetek
 

Cena: 84,50 PLN

Opis słownikowy

Producent GENACTIV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościImmuno Colostrum – 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, Bioaktywne
Colostrum Bovinum Immuno Colostrum optymalizuje naturalne mechanizmy obronne u zdrowych ludzi. Immuno Colostrum to preparat
dla osób, które chcą utrzymać naturalne siły odpornościowe organizmu na najwyższym poziomie.Co wyróżnia Colostrum
Genactiv:produkty Genactiv Trade produkowane wyłącznie na bazie colostrum pozyskanego z pierwszego udoju po porodzie
krowycolostrum pozyskiwane tylko w polskim gospodarstwie, producencie najwyższej jakości mleka, dostarczanego do renomowanych
firmstosowanie colostrum wyłącznie liofilizowanego ( proces konserwacji umożliwiający zachowanie wszystkich substancji aktywnych
w niezmienionym składzie, gwarantuje zachowanie wszystkich cech produktu świeżego)w produktach Genactiv Trade nie są stosowane
konserwanty, sztuczne barwniki, syntetyczne witaminy czy aminokwasyzastosowane tylko naturalne colostrum bez żadnych
dodatkowych składnikówwszystkie produkty Genactiv Trade posiadają certyfikaty bezpieczeństwa wystawione przez certyfikowane
laboratoria badawcze.DziałanieColostrum w naturze wspomaga m.in.: wzmocnienie systemu immunologicznego, aktywizację działania
antyalergicznego, regulację metabolizmu oraz podwyższenie sprawności psychofizycznej.naturalne źródło czynników
odpornościowychnaturalne źródło witamin i minerałównaturalne źródło naskórkowego czynnika wzrostu EgFImmuno Colostrum
zastosowaniewspomaganie układu odpornościowego:profilaktyka zakażeń bakteryjnych i wirusowychzwalczanie infekcji bakteryjnych i
wirusowych dróg oddechowych i przewodu pokarmowegochroniczne zmęczenie, streszmiany skórne: trądzik, trudno gojące się
ranyosłabienie organizmu, utrata sił, okres rekonwalescencjiintensywny trening sportowyZalecane spożycieZawartość saszetki Immuno
Colostrum powinna być przyjmowana doustnie na pusty żołądek 30 min. przed posiłkiem i popijana wodą. Najlepiej przyjmować 1
saszetkę dziennie (np. rano lub przed snem). Maksymalna dawka dzienna to 3 saszetki przyjmowane w dawkach podzielonych. Nie
należy przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety.WażnePorównanie Immuno Colostrum Activ z Colostrum Colostrigen:
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IMMUNO COLOSTRUM ACTIV

Saszetka 3000 mg

COLOSTRUM COLOSTRIGEN

Saszetka 1000 mg

1000 mg liofilizowanego colostrum bovinum 500 mg colostrum bovinum

1000 mg liofilizatu banana 500 mg liofilizatu banana

1000 mg liofilizatu czarnej porzeczki

SkładnikiJedna saszetka zawiera:liofilizat Colostrum
Bovinum – 500mgliofilizat naturalnego banana – 500mgProducentGenactivPrzelot 1060-408 Poznań
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