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COLOSTRUM GENACTIV 120 kapsułek
 

cena: 199,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 120 kapsułek

Producent Genactiv

Substancja
czynna

Siara bydlęca (Colostrum)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Sprawdź preparat polecany w tej kategorii -> 

Colostrum jest to preprat uzupełniający dietę dla osób, które są w okresie rekonwalescencji lub są osłabione.

Colostrum kapsułki zawiera liofilizowane colostrum siary bydlęcej pozyskane tylko z pierwszej godziny po ocieleniu.
Colostrum jest preparatem dla osób, które chcą utrzymać naturalne siły obronne organizmu na najwyższym poziomie.

Jedna kapsułka zawiera:

liofilizat colostrum bovinum 2h – 200mg
celuloza 100% (kapsułki pochodzenia roślinnego)

Wskazania:

osoby w okresie rekonwalescencji lub w okresie osłabienia
problemy z systemem odpornościowym organizmu
stres
zmęczenie
wyczerpanie sił
problemy z nawracającymi infekcjami
problemy dermatologiczne typu trądzik, egzemy, zakażenia

Działanie:

goi i regeneruje rany
poprawia jędrność i wygląd skóry
poprawia odporność organizmu
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redukuje zmęczenie i stres

Stosowanie:
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.

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.

Przechowywanie:
Preparat przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 st.C. , w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych
dzieci.
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