
 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

COLOSTRUM GENACTIV 60 kapsułek
 

cena: 75,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Genactiv

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Sprawdź preparat polecany w tej kategorii -> 

COLOSTRUM GENACTIV 60 kapsułek  – 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 COLOSTRUM GENACTIV kapsułki to wartościowe uzupełnienie diety dla osób, które chcą zachować zdrowie swojego
organizmu. Obecne w kapsułkach colostrum bovinum zawiera między innymi: czynniki odpornościowe (immunoglobuliny), witaminy i
minerały, czynniki wzrostu, lizozym i laktoferynę.

Składniki suplementu diety sprzyjają utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu poprzez:

wspieranie rozwoju i utrzymania naturalnych mechanizmów obronnych,
wspieranie odporności na działanie stresu,
korzystny wpływ na utrzymanie sił witalnych i funkcji poznawczych,
wspomaganie prawidłowej pielęgnacji skóry.

Sposób użycia:
Preparat należy spożywać na pusty żołądek 30 minut przed posiłkiem, popijając wodą.
Najlepiej przyjmować 1-2 kapsułki co 12 godzin np. rano i przed snem. Maksymalna dawka dzienna to 6 kapsułek przyjmowanych w
dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci:
W celu podania dzieciom kapsułkę można otworzyć i podać jej zawartość w formie proszku. U dzieci o masie ciała poniżej 20 kg
stosowane w dawce 2x1 kapsułka na dobę, u dzieci o masie ciała powyżej 20 kg – 2x2 kapsułki na dobę.
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Stosowanie u osób dorosłych:
dawkowanie 2x2 kapsułki na dobę

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia
Zachować ostrożność w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Podmiot odpowiedzialny:
Genactiv Trade Sp. z o. o.
ul. Popiela 17 A
61-615 Poznań
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