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Lab One No1 Colostrum PRO, 60 Kapsułek
 

cena: 79,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent LAB ONE

Substancja
czynna

Colostrum, Siara bydlęca (Colostrum)

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie poprawa odporności

Opis produktu
 

N1 Colostrum PRO jest skoncentrowanym źródłem czynników odpornościowych i wzrostowych wytwarzanych z gruczołów mlekowych
ssaków tuż po porodzie. Do produkcji wykorzystano wyłącznie substancję pobieraną do 4 godzin, co daje gwarancję wysokiej
skuteczności. Colostrum, inaczej siara, to substancja o szczególnie unikalnej wartości biologicznej, która zawiera, niespotykane w innym
produkcie pochodzenia naturalnego, bogactwo składników aktywnych wywierających wielokierunkowe, pozytywne działanie na
organizm. W skład siary bydlęcej wchodzi ponad 250 bioaktywnych związków chemicznych. Jest to naturalna substancja, łatwo
przyswajalna przez organizm. Stanowi źródło zdrowia i witalności z bogatą zawartością witamin B1, B2, B6, A, D, E, K.

Colostrum składa się z białka, krótko- i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych nasyconych, składników mineralnych, takich jak:
wapń, cynk, miedź, mangan, żelazo oraz enzymów: hemopeksyny, laktoferyny i immunoglobulin: IgG, IgA, IgM.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii liofilizacji produkt N°1 Colostrum PRO zachowuje pełną bioaktywność i odpowiada
jakości i właściwościom świeżo pobranej substancji.

Prozdrowotne właściwości colostrum znane są już od wieków. Nie bez powodu mówi się, że dziecko wraz z mlekiem matki otrzymuje od
niej to, co najlepsze. Naukowcy udowodnili, że siara nie tylko silnie wzmacnia organizm, lecz także wykazuje inne efekty prozdrowotne.

DLACZEGO N1 COLOSTRUM PRO?

Najwyższej jakości substancja pobierana maksymalnie do 4 godzin.
W każdej kapsułce zamknięto siarę standaryzowaną na 40% IgG (immunoglobuliny to najważniejszy typ przeciwciał).
800 mg czystej, bioaktywnej substancji w dawce dziennej.
Zastosowana zaawansowana technologia liofilizacji daje gwarancję, że produkt odpowiada jakości i właściwościom świeżo pobranej
substancji.

DZIAŁANIE:

Stanowi źródło witamin, minerałów i czynników wzrostu w bardzo dużym stężeniu.
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Wspomaga działanie układu odpornościowego.
Wspiera organizm podczas wzmożonego wysiłku fizycznego.
Łagodzi stany zapalne i objawy alergii.
Wspiera rozwój dobrych dla przewodu pokarmowego bakterii i poprawia wchłanianie składników odżywczych.
Utrzymuje odpowiednią równowagę całego ekosystemu odpornościowego człowieka.

Suplement diety N1 Colostrum PRO zalecany jest dla osób, które łatwo popadają w infekcje, czują osłabienie, zmęczenie lub żyją w
stresie. Produkt idealnie odbudowuje układ odpornościowy. Colostrum to także ważny czynnik w procesie budowania odporności
komórkowej. Zawiera polipeptyd bogaty w prolinę (PRP), który jest swoistym katalizatorem odporności oraz pomaga złagodzić
nadmierną odpowiedź immunologiczną, która prowadzi do alergii. Zalecany także osobom, które chcą poprawić funkcjonowanie układu
pokarmowego, kostnego i mięśniowego. Preparat stanowi idealne uzupełnienie codziennej diety oraz wsparcie dla organizmu.

No1 Colostrum PRO w sporcie.

Preparat rekomendowany osobom aktywnym fizycznie. Naturalne czynniki wzrostu powodują powiększenie liczby komórek i stabilizację
tkanki mięśniowej, kostnej, chrzęstnej oraz ścięgien. Dodatkowo pomagają podnieść sprawność oraz dbają o rozbudowę masy
mięśniowej przy jednoczesnej redukcji tkanki tłuszczowej.

Składniki

Zawartość w zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu (2 kapsułki)

Siara bydlęca (mleko) standaryzowana na 40% IgG

800 mg N/A*320 mg

Opakowanie: 60 kapsułek. 

* Referencyjna wartość spożycia nie występuje

Zalecane spożycie: 2 kapsułki dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Spożywanie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia korzystny efekt dla
zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny:

LAB ONE SP. Z O.O.
ul. Warszawska 62, Wielogóra
26-660 Jedlińsk

Dodatkowe informacje o producencie: 

Firma LAB ONE to bezpieczne i skuteczne rozwiązania w drodze do lepszego życia.

Naszym priorytetem jest jakość – codziennie dokładamy wszelkich starań, aby nasze kosmetyki i suplementy spełniały potrzeby nawet
najbardziej wymagających klientów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów udaje nam się to osiągać!
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