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Colostrum Ekstrakt - 100% czysta siara bydlęca - płyn 125ml
 

cena: 141,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 125 ml

Postać płyn

Producent Aura Herbals

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Sprawdź produkt polecany z tej kategorii: Colostrum Resist, 90 kapsułek

Colostrum ekstrakt zostało pozyskane tylko z 1. i 2. dojenia, czyli w ciągu pierwszych 12 godzin po urodzeniu cielaka. Procedury te
zostały objęte najwyższymi standardami jakości, a dostawcami surowca są rolnicy, którzy nie zmienili swojej proekologicznej filozofii od
lat.

Surowiec został wytworzony na zimno w sposób delikatny i bezstratny. To procedura czysto fizyczna, w której nie zastosowano żadnych
chemikaliów. Dzięki temu została utrzymana aktywność biologiczna, a wszystkie najważniejsze składniki i właściwości zostają
zachowane w preparacie końcowym. Colostrum zostało stworzone zgodnie z międzynarodowymi standardami żywności, a każda partia
została poddana certyfikowanej analizie.

Zalecana dzienne spożycie:
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 2-4 łyżeczki (10-20 ml).
Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składniki w dziennej porcji:
Składniki aktywne 2 łyżeczki 4 łyżeczki
Siara bydlęca 10 ml 20 ml

Składniki:
100% czysta siara bydlęca (zawiera laktozę).

Sprawdź także: Colostrum Bovinum (Siara bydlęca) w kapsułkach

Sposób użycia:
Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Odmierzyć 2-4 łyżeczki i spożyć bezpośrednio lub dodać do wody, soku lub innego chłodnego płynu.
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Przechowywanie:
Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C. Nie zamrażaj. Po otwarciu przechowuj w temperaturze poniżej 7°C.
Suplement diety przechowuj w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ważne informacje:
Nie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik suplementu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Występujący osad świadczy o obecności naturalnych składników i nie stanowi wady produktu.

Producent:
Aura Herbals sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2
81-754 Sopot

Producent:

Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2,
81-754 Sopot
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