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ForMeds, F-Colostrum, proszek, 60 porcji
 

Cena: 77,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Suplement diety F-COLOSTRUM uzupełnia dietę w kolostrum. Siara #℣佐⌡⌁䈀愀挀⸀ colostrum, młodziwo, pierwsze mleko#℣䍐⌡⌀ 琀漀 猀瀀攀挀樀愀氀渀礀 爀漀搀稀愀樀
mleka, który wydzielany jest przez gruczoły mlekowe ssaków wyłącznie przez kilka dni po porodzie. Siara to pierwszy pełnowartościowy
pokarm, jaki otrzymuje noworodek, niezbędny do prawidłowego rozwoju noworodka a także jego ochrony przed patogenami. Colostrum
jest najmocniejszym immunostymulantem, dotychczas poznanym nauce.
Charakteryzuje się ponad 40-krotnie większą ilością związków aktywnych biologicznie, aniżeli mleko dojrzałe.Najbardziej aktywnym
immunologicznie składnikiem siary jest laktoferyna, której kluczową rolą jest przeciwdziałanie różnego rodzaju infekcjom i to właśnie
laktoferyna spośród wszystkich składników siary charakteryzuje się najszerszym spektrum działania. Do najważniejszy należą
właściwości przeciwwirusowe, antygrzybiczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze i przeciwzapalne. Stężenie laktoferyny w siarze
jest nawet 10 razy większe niż w mleku dojrzałym.

Działanie

Colostrum pełni funkcję odżywczą i energetyczną

ma istotne znaczenie immunologiczne dla organizmu,

składniki aktywne colostrum wykazują działanie przeciwwirusowe, antygrzybiczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze i
przeciwzapalne.

Zastosowanie

uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.
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Sposób użycia

wsypać 1 porcję #℣佐⌡⌀ 瀁䈀愀猀欀愀 洀椀愀爀欀愀⌡⍃倣℣ do suchego naczynia. Dodać 200ml wody lub innego napoju i wymieszać. Należy zachować kolejność
przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek.

Dawkowanie

Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku. Przed spożyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.

Przeciwwskazania

produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Nie stosować w przypadku uczulenia
na którykolwiek ze składników.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze
pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
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