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MLEKO KLACZY GENACTIV (EQ Activ) 150 g
 

Cena: 316,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 g

Postać pr.do p.zaw.doust.

Producent GENACTIV SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościEQ ACTIV proszek do sporządzania zawiesiny 150 gCZYSTE LIOFILIZOWANE MLEKO KLACZY suplement dietyDzięki
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.Colostrigen - co zyskujesz?POTWIERDZONE NAUKOWOJedyne colostrum, którego działanie zostało udowodnione w
badaniach klinicznych1.WYSOKA JAKOŚĆJedyne na rynku colostrum pobierane tylko w ciągu pierwszych dwóch godzin, co zapewnia
najwyższe stężenie aktywnych składników.CZYSTY I NATURALNY PRODUKTPełne, niemodyfikowane colostrum, bez żadnych
substancji dodatkowych.Zalecane spożycie2-4 miarki dziennie. Zawartość dwóch miarek zmieszać ze 100 ml letniej wody. Proszek
można przyjąć z miarki bezpośrednio do ust. UWAGA! Bioaktywne związki białkowe (m.in. laktoferyna, lizozym, immunoglobuliny,
czynniki wzrostu) ulegają denaturacji w wysokiej temperaturze, dlatego nie należy wsypywać proszku do gorących
płynów.WażnePreparat należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować preparatu po upływie jego ważności.Składniki
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