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GENOSCOPE COLOSTRUM KOZIE
HYPOALERGICZNE - 135 TAB
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

252,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: GENOSCOPE
Kod EAN: 5901549821055

OPIS PRZEDMIOTU
GENOSCOPE COLOSTRUM KOZIE HYPOALERGICZNE
135 TABLETEK
/3 OPAKOWANIA PO 45 TABLETEK/

długi termin ważności

1. COLOSTRUM HYPO jest 100% Colostrum kozim, przetworzonym w procesie lioﬁlizacji (obróbki na zimno).

2. COLOSTRUM HYPO jest całkowicie naturalnym suplementem diety nowej generacji

3. COLOSTRUM HYPO jest suplementem nieuczulającym. Może być stosowany przez osoby uczulone na białko krowie
(skaza białkowa).

4. COLOSTRUM HYPO występuje w postaci kapsułek, które oprócz doustnego stosowania mogą być przełamane i zawarte

w nich sproszkowane Colostrum kozie może być zmieszane z płynem lub dodane bezpośrednio do pokarmu.

5. COLOSTRUM HYPO jest wytwarzane bez żadnych dodatków i konserwantów. Zostało przebadane pod kątem czystości
oraz zawartości substancji szkodliwych jak pestycydy, metale ciężkie, antybiotyki, sterydy i substancje modyﬁkowane
genetycznie.
Składniki aktywne preparatu dodają energii na codzień i zmniejszają zmęczenie. Wspomagają sprawność ﬁzyczną i
psychiczną oraz naturalne siły obronne organizmu.

Stosowanie:
Doustnie. 1 - 2 kapsułki dziennie przed posiłkiem. Najlepiej rano oraz przed snem. Dzieciom w wieku powyżej 3 lat
można podawać zawartość kapsułki (1 kapsułkę dziennie) poprzez wysypanie zawartości kapsułki na łyżkę z kilkoma
kroplami przegotowanej i wystudzonej wody. Maksymalnie 4 kapsułki dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dawki
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. W utrzymaniu
dobrej kondycji zdrowotnej duża rolę odgrywa zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. W celu uzyskania
korzystnego działania należy przyjmować suplement codziennie zgodnie z zaleceniami.
Colostrum Hypo Suplement Diety
Lioﬁlizowane Colostrum Caprarum.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
Numer partii oraz Najlepiej spożyć przed końcem - na opakowaniu oraz blistrach.
Skład:
Colostrum caprarum (siara kozia, nie mniej niż 15% immunoglobulin), celuloza mikrokrystaliczna (substancja
wypełniająca), dwutlenek krzemu (otoczka), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca),
żelatyna (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (otoczka).

Firma GENOSCOPE jest producentem i dystrybutorem najwyższej jakości suplementów diety i kosmetyków z Colostrum
Bovinum, jednej z najrzadszych a zarazem najsilniej działających substancji naturalnych.
Colostrum to unikalny, najsilniej regenerujący organizm ludzki bioaktywny surowiec naturalny. Jest ono substancją
mającą właściwości hamujące, a nawet odwracające procesy starzenia. Tylko tu spotykamy nie występujące nigdzie
indziej nagromadzenie substancji ochronnych, przeciwwirusowych oraz czynników wzrostu, czyli tego czego osłabiona
lub starzejąca się skóra potrzebuje najbardziej. Używają go alergolodzy, dermatolodzy, chirurdzy plastyczni. Jest także
przedmiotem badań na wydziałach regeneracji komórki macierzystej.
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