
Colostrum 
Kolosztrum tartalmú étrend-kiegészítő kapszula savófehérjével és cinkkel

Jellemzői: A Colostrum készítmény kolosztrum, savó fehérje, izofl avonoidok 
és cink kombinációja. A kolosztrum a szabadon tartott szarvasmarhából nyert 
előtej, mely jelentős forrása az immunrendszer által termelt ellenanyagnak, az 
immunoglobulinnak (IgG). A cink hozájárul az immnrendszer normál működése 
fenntartásához, a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.   
Hatóanyag:  1 kapszula
Cink 15 mg 150% NRV
Kolosztrum 250 mg -
   - ebből IgG 150 mg -
Savófehérje  50 mg -
Lóhere kivonat 40 mg -
   - ebből izofl avonoid 8 mg -
* % NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték 
százalékában; – nincs megállapított referencia-érték
Összetevők: Kolosztrum (szarvasmarha előtej), tejsavófehérje, cink-citrát, réti 
here (Trifolium pratense) levél, szár-, virág-kivonat, tömegnövelő szer (mikrokris-
tályos cellulóz), csomósodást gátló anyag (zsírsavak magnéziumsója), kapszula 
összetétele (zselatin, színezék: kalcium-karbonát).
Adagolás: 1 kapszula naponta étkezés után, megfelelő mennyiségű folyadék 
elfogyasztásával.
Tartalma: 120 kapszula  Nettó tömeg: 58,2 g
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő 
nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyasz-
sza, ha túlérzékeny bármelyik összetevőjére. Gyermekek (3 éves korig), állapotos 
és szoptató nők számára nem alkalmas.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: CS/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 19479/2017     HU 263 T
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