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GENOSCOPE COLOSTRUM
BOVINUM IMMUNE - 60 TAB
60%LGG
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

84,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: GENOSCOPE
Kod EAN: 5904730910033

OPIS PRZEDMIOTU

WZMOCNIONE COLOSTRUM BOVINIUM Z GWARANCJĄ
60% IgG
NOWA ŚWIEŻA DOSTAWA!!!

COLOSTRUM IMMUNE - TABLETKI 60 SZT.
Colostrum to unikalny, najsilniej regenerujący organizm ludzki bioaktywny surowiec naturalny. Zawiera wszystkie
występujące w przyrodzie naturalne czynniki wzrostu oraz pełen łańcuch aminokwasów. W jej skład wchodzi również
ponad 250 naturalnych substancji, takich jak czynniki wzrostu, hormony, enzymy, poliamidy, laktoferyna, pochodne
kwasów nukleinowych, pochodne aminokwasów i inne.
1. COLOSTRUM IMMUNE polecane jest dla osób, które:
- prowadzą intensywny tryb życia
- prowadzą intensywne treningi siłowe i wytrzymałościowe
- szukają codziennej dawki energii
- chcą wspomóc swoją sprawność ﬁzyczną i psychiczną
- odczuwają zmęczenie
2. COLOSTRUM IMMUNE zawiera aktywne składniki, które dodają energii na codzień i zmniejszają zmęczenie.
Wspomagają sprawność ﬁzyczną i psychiczną oraz naturalne siły obronne organizmu.
3. COLOSTRUM IMMUNE zostało przetworzone w procesie lioﬁlizacji (obróbki na zimno).Dla zapewnienia maksymalnej
efektywności działania, tabletki są powlekane specjalną powłoką dojelitową dzięki czemu tabletka rozpuszcza się w
jelicie cienkim a nie w żołądku tak jak inne tego typu tabletki.
4. COLOSTRUM IMMUNE zostało przebadane pod kątem czystości oraz zawartości substancji szkodliwych jak
pestycydy, metale ciężkie, antybiotyki, sterydy i substancje modyﬁkowane genetycznie.
5. COLOSTRUM IMMUNE, specjalnie ze względu na osoby uczulone na białka pochodzenia krowiego zostało
pozbawione tłuszczu, kazeiny, białek serwatkowych oraz jąder o dużej masie cząsteczkowej.

Składniki aktywne preparatu dodają energii na co dzień i zmniejszają zmęczenie. Wspomagają sprawność ﬁzyczną i
psychiczną oraz naturalne siły obronne organizmu.
Stosowanie:
Od 1 do 2 tabletek 1-2 razy dziennie, przed posiłkiem. Najlepiej rano oraz przed snem.
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 IMMUNE Suplement Diety
60 tabletek powlekanych.
Lioﬁlizowane Colostrum Bovinum.
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:
Celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, stearynian
magnezu (substancja przeciwzbrylająca), szelak, talk, poliwinylopirolidon, olej roślinny, wodorowęglan amonu, guma
ksantanowa, colostrum bovinum.
Składniki w przeliczeniu na zalecaną przez producenta do spożycia dzienną porcję produktu:
Colostrum bovinum (siara bydlęca)
800 mg
białko 86,4%
węglowodany 6,9%
popioły 1,9%
woda 4%
tłuszcz 0,8%
IgG 69,4%
IGF-1 od 1,3 do 2µg/g

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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