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Collaceina synbiotyk 60 kapsułek
 

cena: 159,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent COL-WAY Sp. jawna

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Collaceina jest produktem szczególnym, na który składają się dwa rodzaje kapsułek, wypełnionych różną zawartością. W kapsułkach
rodzaju pierwszego znajdują się trzy substancje, z których każda jest naturalnym i niezwykle ważnym czynnikiem odpornościowym
organizmu ludzkiego:

Laktoferyna jest glikoproteiną odporności wrodzonej ustroju, której funkcje rozciągają się także na regulacje odporności nabytej i na
wiele innych zjawisk, np. blokowanie bakteriom możliwości chelatowania, czyli wyłapywania jonów żelaza i tworzenia kompleksowych
struktur niezbędnych im do życia. Jest wydzielana przez komórki epitelialne, które stanowią pierwszą linię naszej obrony
immunologicznej. Występując naturalnie w organizmie - broni jego zasobów żelaza, przeciwdziała najbardziej agresywnym rodnikom
tlenowym i wodorotlenowym ogranicza florę patogenną w układzie pokarmowym. Laktoferyna to największe "odkrycie" ostatnkich lat w
dziedzinie wspierania naszej odporności. Stymuluje fagocyty - do szybkiego dojrzewania, a limfocyty do różnicowania. Aktywizuje
składniki odpowiedzi nieswoistej jak makrofagi i komórki NK (Natural Killers) - przez co reguluje humoralną i komórkową odpowiedź
immunologiczną. Przede wszystkim laktoferyna pobudza mechanizmy odporności nieswoistej. Jest atrybutem wyłącznie najwyższych
form życia na Ziemi. Poza organizmami ssaków jak dotąd jej nie wykryto.

Lizozym (zwany również muramidazą) - wysoce stabilne białko kationowe - jest najwolniejszym z poznanych enzymów, jednak bardzo
silnie działającym. Został opisany przez Aleksandra Fleminga, uważał za swoje największe odkrycie nie penicylinę, ale właśnie lizozym -
podstawowy czynnik wrodzonej odporności wszystkich żywych organizmów. Ciągle odkrywa się jego działanie, z których
najważniejszym jest silne działanie bakteriostatyczne, przy czym szczególnie wysoką aktywność bakteriobójczą muramidaza nabywa w
skojarzeniu z laktoferyną. Synergistyczne działanie bakteriobójcze obu tych białek stwierdzono m.in. w mleku matek karmiących i we
łzach.

Lizozym bezpiecznie dla naszego organizmu zasiedla układ pokarmowy. W dobie uodparniania się coraz liczniejszych szczepów
chorobotwórczych na antybiotyki suplementacja lizozymem może mieć duże znaczenie dla podnoszenia odporności.

Colostrum (inaczej siara lub młodziwo) - jest pierwszym darem matki dla dziecka. Płynem poprzedzającym laktację, który wyposaża
dopiero co narodzone ssaki w odporność immunologiczną. O colostrum można napisać niemal wszystko, czym zajmują się nauki o
żywieniu, leczeniu oraz biologii ssaków - i wszystko to będzie prawdą, gdyż w skład młodziwa wchodzi ponad 250 naturalnych z
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opisanych jak dotąd tylko korzystnych dla organizmu związków chemicznych.
Hormony, w tym wzrostowe GH, enzymy o właściwościach utleniających, poliamidy, pochodne kwasów nukleinowych, pochodne
aminokwasów oraz związki takie, jak: laktoperoksydaza, laktoferyna, cytokiny. Substancje bakteriostatyczne, w tym immunoglobuliny,
laktoperoksydazy, lakteiny, lizozym i leukocyty. Także inne przeciciała, związki regenerujące i opóźniające oznaki starzenia, takie jak
peptydowe czynniki wzrostu: IgF-1, przetwarzające czynniki wzrostu TgF, a nawet zdolne do aktywacji fibroblastów FGF. W siarze są
leukocyty, bakterie, proteiny powstrzymujące wirusy przed reprodukcją, kwas pantotenowy, kwas foliowy. Liczne prekursory substancji
niezbędnych dla organizmu oraz niezwykle łatwo przyswajalne witaminy i związki mineralne. Jest to najwartościowszy z wyobrażalnych
pokarmów. Suplementacja młodziwem jest powrotem do źródeł życia.

Drugi rodzaj kapsułek w preparacie Collaceina zawiera synbiotyczny zestaw:
Żywe kultury bakterii. Dziewięć wyselokcjonowanych szczepów, których zadaniem jest utrzymanie równowagi mikroflory bakteryjnej
naszego przewodu pokarmowego oraz prebiotyczny pokarm dla nich: fruktooligosacharydy.

Zalecane dzienne spożycie:
Po jednej kapsułce z obu rodzajów dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat spożywać należy bezpośrednio, nie rozgryzając i popijając chłodnym płynem. Blistry zawierają dwa rodzaje kapsułek różniące
się wyglądem. Istotnym jest, aby od spożycia kapsułki jednego rodzaju minęło 2-4 godz. efektywności działania preparatu.
Collaceina jest preparatem efektywnym. Na organizm działa kompleksowo ze szczególnym naciskiem na problemy immunologiczne.

Ostrzeżenia:

Ponieważ nie przeprowadzono badań na kobietach ciężarnych stosowanie suplementu diety w okresie ciąży i laktacji należy
skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek składnik preparatu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Przeciwwskazania:

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Nie należy stosować po upływie daty minimalnej trwałości, która znajduje się z boku opakowania. Przechowywać w suchym miejscu w
temperaturze do 25oC.

Oświadczenie:
Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie.

Chcesz kupić ten produkt taniej? Zamów teraz i otrzymaj dodatkowy rabat w wysokości aż
6%

Wpisz kod rabatowy podczas składania zamówienia: Rabatcolway6 

Wartość rabatu zostanie automatycznie naliczona do zamówienia.
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