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Colostrum, kapsułki, 45 szt. A-Z Medica
 

Cena: 38,99 zł

Opis słownikowy

Producent A-Z Medica

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Colostrum, kapsułki, 45 szt. A-Z Medica

Opis

Suplement diety zawierający bogate źródło przeciwciał.

Składniki

colostrum standaryzowane, substancja wypełniająca - maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu.

Skład kapsułki: żelatyna, woda, E171, E172

Substancje o działaniu odżywczym i / lub fizjologicznym Zalecana porcja dzienna :1 - 3 kapsułki
Colostrum standaryzowane (min. 28 % IgG) 250 - 750 mg

Wartość odżywcza Ilość na porcję dzienną (1 - 3 kapsułki) Ilość na 100 g
Wartość energetyczna   

3,79 kJ / 11,37 kcal

0,89 kJ / 2,68 kcal

1516 kJ / 357 kcal

Białko 0,18 - 0,54 g 72 g
Węglowodany 0,038 - 0,112 g 15 g
Tłuszcz 0,0025 - 0,0075 g 1 g
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Masa netto

23 g

Właściwości składników

Oznaczone przeciwciała, aktywne białka i enzymy zawarte w colostrum krowim: IgG, IgA, IgM, IGF - 1 , TGF - B2, laktoferyna,
laktoperoksydoza, lizozym.

Zalecane dzienne spożycie

Przez pierwszy tydzień raz dziennie 1 kapsułkę do posiłku, przez następny tydzień 2 razy dziennie po 1 kapsułce do posiłku, następnie 3
razy dziennie po 1 kapsułce do posiłku.

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeciwwskazania: Nie zaleca się kobietom w ciąży i w okresie karmienia.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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