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COLOSTRUM Z MALINĄ GENACTIV (Colostrigen Tabs) 60
tabletek do ssania
 

Cena: 63,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent GENACTIV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCOLOSTRUM Z MALINA GENACTIV, tabletki do ssania 60 szt. 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.Colostrum w naturalnej postaci jest wydzieliną gruczołu mlekowego ssaków, powstającą w ostatnim okresie przed porodem i
w pierwszych dniach po porodzie. Colostrum jest pierwszym pokarmem każdego nowonarodzonego ssaka, także człowieka. Colostrum
przekazuje dziecku immunoglobuliny i inne substancje odpornościowe chroniąc nowe życie przed infekcjami. Substancje zawarte w
colostrum charakteryzują się prawie 40-krotnie zwiększonym udziałem biologicznie aktywnych składników w porównaniu z mlekiem
naturalnym. Colostrum bovinum zawiera między innymi: czynniki odpornościowe (immunoglobuliny), witaminy i minerały, czynniki
wzrostu, białka bogate w prolinę (PRP), lizozym i laktoferynę. Prawoślaz lekarski działa powlekająco i kojąco na gardło. Aloes wspomaga
odporność.Zalecane spożycieSsać powoli 2 – 8 tabletek dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Dla dorosłych i dzieci od 3.roku
życia.WażneProdukt bez glutenu i GMO. Zawiera naturalną laktozę.Składnikisorbitol E420 (nośnik), aromat malinowy, koncentrat soku
malinowego, stearynian magnezu E470b (s.przeciwzbrylająca).Składniki mg/1 tabl RWS* mg/8 tabl RWS*Liofilizowane colostrum
bovinum 2h 100 *' 800 *'Ekstrakt z aloesu (Aloe barbadensis miller) 80 *' 640 *'Kwas L-askorbinowy 12 15 % 96 120 %Ekstrakt z
prawoślazu (Althaea Officinalis) 4 *' 32 *'Ekstrakt z maliny (Rubus idaeus) 3 *' 24 *'* Referencyjna Wartość Spożycia*' Referencyjna
Wartość Spożycia nie została określonaProducentGenactiv Sp. z o.o.,ul. Bartoszewo 1a,72-004 Tanowo.
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