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2 X KOLOSTRUM EXTRA PURE
GOLD - COLOSTRUM (180 KAPS)
CENA:

375,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 7 DNI
PRODUCENT: CARNOMED POLSKA
NUMER KATALOGOWY: KOE2
KOD EAN: 5907628975039

OPIS PRZEDMIOTU
(120 kaps) KOLOSTRUM extra (suplement diety)
120 kapsułek, 500 mg Kolostrum (standaryzowane na min. 20% IgG)
Carnomed to sprawdzone suplementy - stawiamy na najwyższe standardy i jakość !
1. Naturalne składniki - nasze suplementy zawierają naturalne i najwyższej jakości składniki
2. Bezpieczny proces produkcji - zgodny z ISO – System Zarządzania Jakością ISO oraz HACCPSystem Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
3. Unikalna formuła - nasze suplementy tworzymy w oparciu o dowody naukowe i sprawdzone
badania. Posiadamy pełne prawa do formuły Karnozin extra chronione patentem.
4. Prowadzimy własne badania naukowe w dziale R&D - wspólnie z Uniwersytetem
Medycznym w Nowym Sadzie prowadzimy badania naukowe dotyczące naszych suplementów
5. Certyﬁkaty - Karnozin extra i Komplex Q10 posiadają certyﬁkat Światowej Organizacji

Antydopingowej oraz dodatkowo wszystkie naszego produkty posiadają niezbędne certyﬁkaty
jakości produkcji
6. 10 lat doświadczenia - w tym czasie z naszych produktów skorzystało tysiące osób w Europie i
na Świecie
OPIS KOLOSTRUM extra:
To wyjątkowy suplement diety z wysoką zawartością immunoglobulin (IgG> 20%), laktoferyny,
laktoalbuminą, czynnikami wzrostu. Bogaty w witaminy (A, B1, B6, B12, kwas foliowy), minerały
(Ca, Mg, Cr, Zn, Cu) i aminokwasy. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości produktu suplement
produkowany jest na zimno (mrożenie, lioﬁlizacja). Dzięki temu podejściu zachowuje się większą
ilość cennych aminokwasów, immunoglobulin, witamin i minerałów.
Siara (pierwsze mleko lub pierwsza naturalna szczepionka) jest postacią mleka wytwarzanego przez
gruczoły sutkowe ssaków (w tym ludzi) podczas ciąży.
Siara, pierwsze mleko matki jest bogata w substancje, które wzmacniają odporność i sprzyjają
wzrostowi i rozwojowi (immunoglobuliny, czynniki wzrostu, aminokwasy, witaminy,
minerały). Niezwykle ważne jest aby nowo narodzone dzieci otrzymywały siarę, którą matka
produkuje tylko przez pierwsze kilka godzin po porodzie. Jest to pierwsza i naturalna szczepionka dla
noworodka. Zawiera 97 czynników immunologicznych i 87 czynników odpowiedzialnych za wzrost i
rozwój.
Kolostrum zawiera przeciwciała chroniące noworodka przed chorobami. Siara może pomóc w
zmniejszeniu nieszczelności jelita, naprawieniu wyściółki jelitowej i przywróceniu funkcji jelitowej na
właściwe tory. To doprowadza do poprawy odporności, trawienia, detoksyﬁkacji i ogólnie
lepszego zdrowia! Kolostrum Extra sprawia, że organizm staje się odporny na choroby zakaźne, ostre i
przewlekłe.
Opracowaliśmy rozwiązanie, dzięki któremu tak użyteczna substancja będzie dostępna dla wszystkich.
Kolostrum Extra jest całkowicie naturalne dla Ciebie i Twojego dziecka. Oprócz wzmocnienia
układu odpornościowego siara przyspiesza odmłodzenie i regenerację. Zawiera wysokie
stężenia probiotyków i przyczynia się do lepszego trawienia. W ten sposób całe ciało zostaje
wzmocnione. Najlepsi sportowcy używają go do szybszej regeneracji po intensywnym treningu.
Silny antyoksydant i immunostymulator pochodzenia roślinnego o bogatej zawartości
przydatnych substancji. Jego funkcjonalność umożliwia usuwanie wolnych rodników z organizmu,
wzmacnianie układu sercowo-naczyniowego, zmniejszanie ryzyka chorób nowotworowych,
detoksykację organizmu, oczyszczanie krwi i znaczną poprawę krążenia. Bogactwo ﬂawonoidów w
produkcie dietetycznym gwarantuje działanie przeciwzapalne i antywirusowe.
Skład suplementu: w dziennej porcji (4 kapsułki):
2000 mg* - Siara bydlęca (mleko) standaryzowana na min. 20% IgG - *RWS: dzienna
referencyjna wartość spożycia nie ustalona.
Pozostałe składniki: substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), kapsułka
(żelatyna, barwnik (tlenek tytanu)).
Zalecana porcja do spożycia: w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu:
dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat 2-3 kapsułki dwa razy dziennie, dzieci w wieku 3-12 lat: 1-2
kapsułki dwa razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia!.
Warunki przechowywania: Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Przechowywać w
temperaturze powyżej 5 °C i poniżej 20 °C), ciemnym i suchym miejscu.

Środki ostrożności: Preparat nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Preparat nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety lub zdrowego stylu życia. Zrównoważony sposób
żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Produkt nie jest
lekiem i nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.
Nie zawiera: glutenu, drożdży, pszenicy, kukurydzy, jajek, sztucznych barwników, dodatków
smakowych, dodatku cukru, skrobi, konserwantów, orzeszków, ryb, mięczaków.
Wyłączny importer na terenie Polski: Carnomed sp. z o.o.ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, email: biuro@carno-med.pl

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

