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SWISS COLOSTRUM BIOACTIVE organiczne kolostrum
krowie 30 kapsułek
 

Cena: 98,49 PLN

Opis słownikowy

Producent VIVIENNE SWISS

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościSWISS COLOSTRUM BIOACTIVE organiczne kolostrum krowie 30 kapsułekKlucz do odporności.Suplement diety Swiss
Colostrum Bioactive jest bioaktywnym preparatem organicznym zawierającym w 100% niepasteryzowaną certyfikowaną przez
DEMETER siarę krowy pochodzącą ze szwajcarskiej kontrolowanej hodowli ekologicznej. Zbierana w ciągu pierwszych 12 godzin po
urodzeniu cielaka i nie poddana procesowi pasteryzacji zachowuje najwyższe możliwe stężenie cennych czynników odpornościowych.
Siara krowia uzupełnia dietę o unikalną kompozycję składników bioaktywnych i jest bogatym źródłem przeciwciał.Produkt naturalny:•
100% aktywnych naturalnych składników.• 100% zawartość składników organicznych.• Kapsułka pochodzenia roślinnego.• Nie zawiera
sztucznych dodatków, barwników, substancji smakowych, konserwantów i składników modyfikowanych genetycznie.• Nie zawiera
hormonów wzrostu, antybiotyków, metali ciężkich.Certyfikowany produkt.Swiss Colostrum Bioactive Organiczne colostrum krowie (60
kapsułek) Swiss Colostrum Bioactive uzupełnia dietę w absolutnie unikalną kompozycję składników bioaktywnych: wszystkie witaminy,
makro i mikroelementy ( potas, sód, żelazo, miedź, kobalt, wapń, fosfor, magnez, cynk, mangan, lit), enzymy, koenzym Q10, łatwo
przyswajalne białko, które zaspokaja zapotrzebowanie organizmu w 19 głównych aminokwasów.Regulacja procesów
odpornościowych.Rola Colostrum we wspomaganiu szeroko pojętej odporności jest bezsporna i najlepiej naukowo poznana. Swiss
Colostrum zawiera w największym stężeniu białka, peptydy i immunoglobuliny stanowiące ważne czynniki ochronne. Zapewniają one
odpowiedni stan odporności przed bakteriami, wirusami, pasożytami oraz spełniają istotną rolę w dojrzewaniu systemu
immunologicznego. Immunoglobuliny A eliminują bakterie patogenne w obrębie błon śluzowych, a zarazem pozostawiają przestrzeń
życiową dla szczepów fizjologicznych potrzebnych w procesie regulacji środowiska jelitowego. Immunoglobuliny G są przeciwciałami,
które po wchłonięciu do naczyń krwionośnych pełnią istotną rolę w krwi i tkankach organizmu np. w drogach
oddechowych.Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.Aktywne peptydy obecne w Swiss Colostrum bezpośrednio wchodzą w reakcję z
elementami ścian komórek bakteryjnych i w ten sposób chronią przed infekcjami m.in.: Salmonella typhimurium, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus i epidermidis, Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae. Działanie przeciwgrzybicze stwierdzono w stosunku do
różnych szczepów Candida (w tym Albicans i Krusei) oraz Trichophyton mentagrophytes ( Grzybica woszczynowa). Natomiast peptydy
te oszczędzają, a nawet promują rozwój fizjologicznych bakterii Lactobacillus.Przeciwwirusowe i przeciwpasożytnicze.Wykazano
bezpośrednie przeciwpasożytnicze działanie białek Colostrum, które hamują namnażanie się pasożytniczych pierwotniaków
Toxoplasma gondi, Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi i Pneumocystis carini. Colostrum ma również bezpośrednie działanie

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/swiss-colostrum-bioactive-organiczne-kolostrum-krowie-30-kapsulek.html
https://aptekazawiszy.pl/swiss-colostrum-bioactive-organiczne-kolostrum-krowie-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

przeciwwirusowe stwierdzone w stosunku do całej gamy wirusów niezwykle istotnych w patologii człowieka (m.in. HSV, CMV, HBV, HCV,
RSV i wielu innych). Białka obecne w Swiss Colostrum blokują adhezję oraz wnikanie wirusów do komórek, a także aktywują układ
immunologiczny.Przeciwalergiczne.Colostrum jako substancja czynna dociera do jelita i dalej pozostaje aktywna. Odporność organizmu
w dużej mierze zależy od kondycji przewodu pokarmowego i przepuszczalności jelit. Swiss Colostrum przyśpiesza procesy regeneracji
błony śluzowej, skutecznie zapobiega chorobom zapalnym jelita i alergicznym skóry. Aktywne peptydy Colostrum działają
przeciwzapalnie oraz pobudzają gojenie uszkodzonych tkanek skóry, co z kolei doskonale pomaga w regeneracji skóry atopowej,
trądzikowej i wygładza blizny.Swiss Colostrum polecany jest przy każdym zaburzeniu układu immunologicznego: alergiach, chorobach
autoagresywnych, chorobach zapalnych i nowotworowych.Zalecane spożycie2 kapsułki 2 x dziennie rano i wieczorem, popić obficie
wodą.Składnikicertyfikowana przez DEMETER siara krowia 74% – źródło pochodzenia Szwajcaria, niepasteryzowana, wykonana z
surowej siary, liofilizowana; kapsułka wegetariańska (E464) 26%. Procentowy udział składników organicznych 100%.Wykazuje działanie
przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwpasożytnicze. Reguluje procesy odpornościowe oraz hamuje alergie.
Dostarcza wszystkie niezbędne materiały budulcowe dla komórek i tkanek. Kolostrum to organiczne colostrum krowie ze szwajcarskiej
kontrolowanej hodowli ekologicznej, zbierane wyłącznie w ciągu pierwszych 12 godzin po porodzie. Colostrum zawiera łącznie 250
biologicznie aktywnych substancji oraz związków immunologicznych w formie wysoko przyswajalnej
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