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Colostrum bovinum Xenico, 60 kaps.
 

Cena: 44,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Xenico Pharma

Opis produktu
 

Opis

Colostrum bovinum Xenico to monopreparat zawierający najwyższej jakości liofilizowaną siarę bydlęcą pozyskiwaną w ciągu pierwszej
godziny po ocieleniu. Dzięki zastosowanej technologii i procesowi liofilizacji produkt zachowuje pełne bogactwo składników oraz
biodostępność. Kolostrum w postaci liofilizatu stanowi bogate źródło przeciwciała immunoglobuliny, witamin i minerałów, zawiera
również lizozym i laktoferynę. Colostrum bovinum jest jedną z najcenniejszych naturalnych substancji, zawiera blisko 250 składników
aktywnych o szerokim, dobroczynnym działaniu.

Colostrum bovinum Xenico jest polecany dla wzmocnienia odporności organizmu, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym oraz
przesileń wiosennych jako uzupełnienie ochrony przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. Preparat polecany wspomagająco po
przebytych infekcjach, przeziębieniach i antybiotykoterapii. Wspiera organizm w walce ze stresem i zmęczeniem. Składnik produktu
sprzyja regeneracji oraz normalizuje mikroflorę jelitową po antybiotykoterapii.

Preparat zawiera składniki przebadane naukowo.

Niska zawartość laktozy. Preparat nie zawiera cukru, soli i glutenu. Wyprodukowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących,
zapachowych i barwiących. Produkt bezpieczny dla diabetyków.

Vcaps® to specjalistyczne, opatentowane kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC (celulozy roślinnej) i wody – bez konserwantów i
żelatyny.

Składniki:

Liofilizowana siara bydlęca – colostrum bovinum; hydroksypropylometyloceluloza – otoczka kapsułki.
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Sk?adnik 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki
Liofilizowana
siara bydl?ca
– colostrum

bovinum

200 mg 400 mg

Stosowanie

Spożywać 1 kapsułkę dwa razy dziennie na czczo przed posiłkiem lub inaczej po konsultacji z lekarzem

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących. Nie stosować preparatu
w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na białka mleka oraz laktozy. Nie
należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się na spodzie opakowania.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, w
temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto: 60 kapsułek po 350 mg (21 g masa netto)
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