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Laboratoria Natury Colostrum (LN), 60 kapsułek
 

Cena: 14,89 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Preparat z naturalnym białkiem
Colostrum stanowi pierwszy pokarm każdego ssaka, również człowieka. W zupełności wystarcza zdrowym noworodkom do rozpoczęcia
samodzielnego życia, dostarcza szereg substancji odżywczych m.in. białka i aktywnych przeciwciał (immunoglobulin), które mają za
zadanie wspomagać organizm w pierwszych dniach życia. Suplement diety Colostrum (LN) stworzony został na bazie pierwszego
krowiego mleka (siary). Stosowana technologia pozyskiwania colostrum gwarantuje zachowanie pełnej wartości biologicznej preparatu
oraz wysoką skuteczność czynników aktywnych. Białko będące podstawowym składnikiem colostrum, przyczynia się do wzrostu i
utrzymania masy mięśniowej oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Składniki:

colostrum w proszku (siara bydlęca pochodząca z pierwszego mleka krowiego) standaryzowane do zawartości min. 15 %
Immunoglobulin G oraz min. 45 % związków białka, żelatyna (składnik otoczki kapsułki).

Sposób użycia:

1 kapsułka 3 razy dziennie. Popić szklanką wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 3 kapsułek dziennie.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecana porcja dzienna (3 kapsułki) zawiera:
Colostrum: 630 mg w tym:
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min. 94,5 mg Immunoglobulin G
min. 0,28 g białka

Uwaga:

Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników.
Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży i w okresie laktacji po konsultacji z lekarzem.
Pamiętaj, że zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie
dobrej kondycji.

Przechowywanie:

Przechowywać Colostrum (LN) w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.

 Producent:

NordFarm Spółka z o.o.
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