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DR HOLISTIC organic colostrum osteo, 90 kapsułek
 

cena: 227,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 90 KAPSUŁEK

Postać kapsułki

Producent Dr. Holistic

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

DR HOLISTIC organic colostrum osteo to colostrum krowie mikrofiltrowane i liofilizowane. Zawiera wysokie stężenie aminokwasów
wzbogacone o wapń z koralowca (Coral Calcium) pochodzący z Okinawy, naturalną witaminę D3 z alg oraz naturalną witamina K2 MK-7
z sfermentowanej ciecierzycy.

Produkt zapewnia skuteczne wsparcie układu kostnego dzieci w okresie wzrostu oraz osób starszych w przebiegu osteoporozy.
Suplementowanie colostrum bydlęcym może zapobiegać osteoporozie.

 Zastosowanie DR HOLISTIC organic colostrum osteo:
● osteoporoza,
● wsparcie dzieci w okresie wzrostu,
● krzywica,

wzmocnienie odporności

Zawartość składników w 1 kapsułce/ 4 kapsułki: 

organiczne krowie colostrum mikrofiltrowane i liofilizowane (IgG >30%) 250 mg /1000 mg,
wapń z koralowca -Coral Calcium (w tym wapń 400 mg/g) 250 mg /1000 mg,
naturalna witamina K2 MK-7 (MenaQ7®) z sfermentowanej ciecierzycy 30 µg/ 120 µg,
naturalna witamina D3 (cholekalcyferol) z alg 25 µg (1000 IU)/ 100 µg (4000 IU)

Składniki:
organiczne krowie colostrum mikrofiltrowanei liofilizowane (IgG >30%), organiczne krowie colostrum mikrofiltrowane i liofilizowane (IgG
>30%), naturalna witamina K2 MK-7 (MenaQ7®) z sfermentowanej ciecierzycy, naturalna witamina D3 (cholekalcyferol) z alg.
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2 razy dziennie po 2 kapsułki przed posiłkami z dużą ilością wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie zawiera: alkoholu, sztucznych dodatków, barwników, składników modyfikowanych genetycznie, pestycydów, antybiotyków,
metali ciężkich.

Ważne informacje:
Preparat zawiera mleko. Laktoza znajduje się w wykrywalnych stężeniach (0,1%).
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Wyprodukowano wUE dla:
Skit Polska Sp z o. o.
Sp. Komandytowa
Obrońców Wybrzeża 2B
83-000 Pruszcz Gdański

Kategoria produktu:

Suplement diety
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