НАИМЕНОВАНИЕ
Colostrum Liquid
СЪДЪРЖАНИЕ
125 мл
(=ˆ 15 дни)
Аргументи за продажба
• Чист натурален продукт,
обезмаслен и с отстранен
казеин
• Само от крави от Европа
• Метод на студено
производство с регистрация
за патент
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всяка възраст.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Colostrum Liquid съдържа 100 %
течна коластра и е чист натурален
продукт с най-доброто от първото
мляко на крави от Европа.
Представлява ценна коластра,
обезмаслена, с отстранен казеин
и непастьоризирана, Използвана
е само излишната коластра от
първите часове. Чувствителните
съставки се запазват чрез щадящ
метод на студено производство. Без
добавени оцветители и консерванти.
Гарантирано без антибиотични
остатъци и анаболно-андрогенни
стероиди.  

Хранителни стойности
Енергийна стойност (kJ/kcal)
Мазнини
от които наситени мастни киселини

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте един път дневно една
пълна до маркировката капачка (=
8 ml) чиста или със студен плодов
сок. Не смесвайте с горещи напитки.
Съхранявайте на хладно и тъмно.
След първоначалното отваряне
съхранявайте в хладилник и
консумирайте в рамките на 16 дни.
При помътняване разклатете преди
консумация. Хранителните добавки
не са заместител на разнообразното
и балансирано хранене и
здравословния начин на живот.
Да се съхранява на недостъпно за
малки деца място.
ПРИЛОЖЕНИЕ
– За общото благосъстояние при
директна консумация

ИНФОРМАЦИЯ

Коластра – най-доброто от
природата

www.SGS-Qualitaetssiegel.de

„Коластрата е първото мляко
на кравата и е особено ценна за
теленцата. Тя се образува само
непосредствено след раждането
и снабдява новороденото с
всичко, от което се нуждае. За
продуктите Colostrum на LR,
разбира се, използваме само
излишната коластра от първите
часове – на теленцето не му
липсва нищо.“

за порция (8 ml)

131 / 31

11 / 3

< 0,5 g

< 0,5 g

0g

0g

Въглехидрати

2,6 g

< 0,5 g

от които захари

2,6 g

< 0,5 g

Белтъчини

4,0 g

< 0,5 g

0,18 g

< 0,01 g

Сол

ДРУГИ УКАЗАНИ
Colostrum от LR е щадящо обработен
натурален продукт. Като при всяка
друга суровина и тук може да се
наблюдават известни разлики
във вида. Затоваможе вкусът
или консистенцията на продукта
да се различават. Това обаче не
се отразява върху качеството и
съдържанието на ценните съставки.
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СЕРТИФИКАТИ
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FRESENIUS
Quality Seal

за 100 ml

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Colostrum Капсули

MADE IN GERMANY

Съставки: говежда коластра (първо мляко) с
отстранени мазнини и казеин.

