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IMMUNOCAL 30 SASZETEK
 

cena: 348,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 10 g

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 sasz. 10g

Postać proszek

Producent Immunotec

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

IMMUNOCAL jest białkowym suplementem diety, który zapewnia bezpieczną, naturalną i skuteczną metodę wspierającą produkcję
glutationu. To produkt w 100% naturalny, wyprodukowany z serwatki mleka krowiego. Jest wynikiem wieloletnich precyzyjnych badań
przeprowadzonych przez pracownika naukowego dr. Gustavo Bounousa na słynnym uniwersytecie McGill w Montrealu w Kanadzie.

Sprawdź ekonomiczne zestawy preparatu Immunocal GSH -> 

Immunocal podnosi poziom glutationu w organizmie - jego skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi. Dzięki temu
każda komórka jest silniejsza i lepiej sobie radzi z zagrożeniami!

GLUTATION jest najważniejszym wewnętrznym antyoksydantem (przeciwutleniaczem) produkowanym przez nasz organizm. Wysoki
poziom glutationu to silny i sprawny układ odpornościowy. Glutation pomaga także usunąć szkodliwe toksyny z naszego organizmu.

IMMUNOCAL pomoże Ci:

Cieszyć się dobrym zdrowiem dzięki wsparciu prawidłowej produkcji antyoksydantów,
Zapewnić właściwą odporność organizmu
Wesprzeć zdolność odtruwania organizmu
Zachować dobrą kondycję i samopoczucie

IMMUNOCAL jest dla Ciebie, jeśli pragniesz:

Wzmocnić układ odpornościowy
Ochronić się przed zanieczyszczeniami środowiska
Oczyścić ciało na poziomie komórkowym
Zwiększyć poziom energii
Poprawić kondycję fizyczną
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Spowolnić procesy starzenia

Opakowanie zawiera 30 saszetek

Sposób użycia:

W celu wzmocnienia organizmu zaleca się 1 saszetkę dziennie, rano, na pusty żołądek, na 20-30 min. przed posiłkiem. W stanach
obniżonej odporności zaleca się stosowanie 2 saszetek dziennie.

Składniki:

Izolat białka serwatki z mleka.

Wartość odżywcza 1 saszetki (10 g): białko 8,9 g, węglowodany 268 mg, tłuszcz 42 mg

Wartość energetyczna 1 saszetki: 155 kJ (37 kcal)

Preparat posiada długą datę przydatności do spożycia: minimum 12 miesięcy

Importer:
GSH Polska Sp.z o.o.
ul. Krakowiaków 16
02-255 Warszawa
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