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Colostrum Resist, 90 kapsułek
 

cena: 39,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent FUTUREMED

Substancja
czynna

Laktoferyna, Siara bydlęca (Colostrum)

Wysyłka do 24 godzin

Zastosowanie naturalna odporność, poprawa wyglądu
skóry, redukowanie objawów zmęczenia i
stresu, witaminy i minerały, Wzmocnienie
odporności

Opis produktu
 

Colostrum Resist- Wzmocnij naturalną odporność organizmu.

Certyfikowane pochodzenie colostrum. Gwarancja najwyższej jakości. Darmowa Dostawa już od 129 zł. Szybka wysyłka.

----

Colostrum Resist, 90 kapsułek - Liofilizowane Colostrum bovinum 2h. Naturalnego
pochodzenia.

Colostrum - czym jest siara bydlęca Colostrum Resist?

Siara bydlęca (inaczej Colostrum bovinum) to tak zwane młodziwo, czyli pierwsza przed mlekiem wydzielina gruczołu mlekowego
samicy ssaka, która zawiera wiele naturalnych związków takich jak hormony, poliamidy, enzymy, pochodne aminokwasów czy kwasów
nukleinowych. Różni się swoim składem od mleka - colostrum bogate jest w immunoglobuliny, czyli przeciwciała.

Colostrum bovinum posiada liczne właściwości, które pozytywnie wpływają na zdrowie:

wzmacnia działanie układu odpornościowego,
stanowi źródło witamin, minerałów i czynników wzrostu,
stanowi ochronę układu pokarmowego,
poprawia wchłanianie składników odżywczych,
pomaga w redukowaniu stresu i zmęczenia,

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

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

 
pomaga w redukcji problemów dermatologicznych, w tym trądzik, egzemy,
poprawia jędrność i wygląd skóry,
W 100% naturalne pochodzenie. Bez konserwantów, sztucznych dodatków i barwników

Colostrum Resist dla układu odpornościowego

Siara jest jedną z najsilniejszych substancji immunostymulujących obecnych w naturze. Jest szczególnie cenna, bowiem wydziela się
jedynie przez kilka godzin po porodzie, a jej zadaniem jest zapewnienie noworodkowi odporności na zakażenia. Po upływie tego czasu z
gruczołu mlecznego matki wydziela się mleko, a procesu tego nie da się odwrócić. Skład mleka krowiego nie jest już tak bogaty w
przeciwciała, przeważają w nim białka, tłuszcze i cukry.

Zawartość przeciwciał w siarze bydlęcej - Colostrum Resist wynosi aż 40%. Trzeba pamiętać, że naturalnie skład siary bydlęcej jest
bogatszy w immunoglobuliny niż siary ludzkiej. Oznacza to, że Colostrum korzystnie wpływa na podniesienie odporności, co jest
szczególnie istotne w przypadku dzieci, osób dorosłych i seniorów.

Poza immunoglobulinami, Colostrum siara bydlęca zawiera również inne czynniki regulujące i wspierające układ odpornościowy. Ważną
pozycją wśród nich jest laktoferyna, która jest silną substancją immunoregulującą, a do tego ułatwia przyswajanie żelaza, pozwalając
zapobiegać anemii oraz dolegliwościom układu pokarmowego.

Jak w przypadku każdego suplementu diety, należy zwracać szczególną uwagę na jego jakość. Zanim kupimy dany produkt, warto
sprawdzić kilka informacji o nim. Należą do nich:

pochodzenie,
skład i sposób produkcji,
certyfikaty jakości - potwierdzają i zapewniają bezpieczeństwo stosowania produktu,
ilość substancji czynnej w dawce produktu - w przypadku Colostrum będzie to zawartość immunoglobulin wspierających
odporność.

Poza czynnikami wspierającymi odporność w siarze bydlęcej znajdują się tłuszcze, węglowodany, czynniki wzrostu, pochodne kwasów
nukleinowych, łatwo przyswajalne witaminy z grupy B, witaminy A, D, E oraz wapń.

Sposób użycia:

Zalecana porcja dzienna spożycia: 1-2 kapsułki dwa razy dziennie, przed posiłkiem. Preparat przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci
powyżej 8 roku życia.

Popić dużą ilością wody.

Składniki:

liofilizowane colostrum bovinum (siara bydlęca) 2h, celuloza mikrokrystaliczna (kapsułka pochodzenia roślinnego)

Zawartość składników:

Liofilizowane colostrum bovinum 2h, 200 mg, IgG 40%

800 mg czystej, bioaktywnej substancji w dawce dziennej.

W każdej kapsułce zamknięto siarę standaryzowaną na 40% IgG (immunoglobuliny to najważniejszy typ przeciwciał).

Zastosowanie zaawansowanej technologii liofilizacji gwarantuje, że produkt odpowiada jakości i właściwościom świeżo pobranej
substancji.

Opakowanie:

90 kapsułek po 200 mg
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Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C, w miejscu suchym i zacienionym. W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla
małych dzieci.

Producent

FUTUREMED
ul. Zabłocie 26
30-701 Kraków

Wyprodukowano w Polsce

Pochodzenie Colostrum Resist

Colostrum Bovinum Resist jest wysokiej jakości produktem o zawartości kapsułki 200mg, w której aż 40% to immunoglobuliny aktywnie
wspierające układ immunologiczny dzieci i dorosłych.

Colostrum Resist ma postać łatwych do połknięcia kapsułek. Produkt może być spożywany przez wegetarian, nie zawiera bowiem
żadnych substancji pochodzących z uboju zwierząt gospodarskich. Surowce użyte do wyprodukowania Colostrum Resist pochodzą w
100% z Polski, od mlecznych krów karmionych wyłącznie najwyższej jakości paszą.

Gwarancja jakości

Produkcja Colostrum Resist odbywa się w Polsce z zachowaniem najwyższych standardów produkcji farmaceutycznej. Uzyskuje się ją
w procesie liofilizacji, który pozwala zachować wszystkie cenne składniki siary wspierające odporność. O jego jakości świadczą
przyznane mu certyfikaty jakości:

 

HACCP - oznacza produkt bezpieczny pod względem zdrowotnym. Wydawany jest wyłącznie produktom poddanym kontroli na
każdym etapie produkcji i dystrybucji i spełniającym normy jakościowe pod każdym względem. Wyklucza wprowadzenie do
obrotu produktów skażonych;
GMP (Good Manufacturing Practices System Certificate) oraz GHP (Good Hygenic Practice) - pierwszy z nich określa zgodność
procesu produkcyjnego z normami i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. GHP natomiast przyznawany jest
produktom, które pomyślnie przeszły audyt pod kątem higieny - zarówno środowiska pracy, jak i zachodzących w firmie
procesów technologicznych.

 

Wybierając produkt Colostrum Resist mogą mieć Państwo pewność jego najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa stosowania.

Sprawdź także pozostałe preparaty marki FUTUREMED:

Witamina D3 90 kapsułek  - Naturalna Witamina D3 w oleju słonecznikowym
Witamina K2 Forte + D3 - Wzmocnij kości i odporność
Bivanol - 90 Kapsułek - Naturalny na stawy

Futuremed - Innowacje płynące z natury

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

ZdroVita.pl - Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku. Zaufaj sprawdzonej marce.

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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