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IMMUNOCAL PLATINUM, 30 saszetek
 

cena: 495,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 saszetek

Postać proszek

Producent Immunotec

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Immunocal Platinum jest nową odmianą Immunocalu. Zespół naszych naukowców udoskonalił i wzmocnił działanie oryginalnej
receptury Immunocalu plus, dodając składniki pomagające zachować odpowiedni poziom cukru we krwi, zgrabną sylwetkę i równowagę
pH. Dodatkowo nowy produkt ułatwia obniżanie wytwarzania kwasów, która może towarzyszyć przyjmowaniu protein.

Poznaj tylko niektóre, korzystne efekty zażywania oryginalnego Immunocal-u.

* naturalne wsparcie dla utrzymania zdrowej równowagi pH*
* pomoc w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi oraz zgrabna sylwetka*
* wsparcie prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego*

Produkt ten jest również przeznaczony dla Ciebie, jeśli...

* masz ponad 55 lat i potrzebujesz produktu, który przyjmowany codziennie pomoże ci zachować dobre zdrowie i samopoczucie
* spożywanie dużych ilości białka stanowi dla Ciebie problem
* wykonujesz regularne ćwiczenia siłowe
* starasz się zrzucić wagę

NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI

Izolat białka serwatkowego Immunocal. Nie jest to zwykłe wyizolowane białko serwatkowe. Ten opatentowany izolat serwatki został
przygotowany specjalnie, by zapewnić bogate źródło biologicznie dostępnej cysteiny. W naturalnym przetwarzaniu cząsteczki mogą ulec
zniszczeniu, dlatego dostępność cysteiny znacznie się zmniejsza – Immunocal jednak chroni te niezbędne substancje odżywcze. Izolat
zastosowany w produkcie Platinum jest doskonalszy niż w produkcie oryginalnym, dzięki czemu przynosi jeszcze większe korzyści dla
zdrowia.

CMP (Cytokin Modulating Proteins). Izolat białka serwatkowego zawarty w Immunocalu Platinum dostarcza także CMP. CMP jest frakcją
serwatki, która jest nadrzędnym źródłem białek bioaktywnych dla wspomagania zdrowego układu immunologicznego i funkcji
trawiennych.

MF (Redox Modulating Formula). RFM jest zastrzeżoną mieszanką kreatyny, jak i zestawem kreatyny i potasu magnezu, wapnia, sodu i
kwasku cytrynowego. Ta wyjątkowa mieszanka minerałów, elektrolitów, cytrynianów i kreatyny wspiera naturalną równowagę pH w
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organizmie. Kreatyna pomaga również uzyskać optymalną sylwetkę i zachować prawidłowy poziom cukru we krwi. Właściwości te
mogą być szczególnie efektywne, jeżeli stosujesz dietę bogatą w proteiny, starasz się zgubić zbędne kilogramy lub wykonujesz regularne
ćwiczenia siłowe.

DZIENNA DAWKA

Należy stosować jedną lub dwie saszetki dziennie, w połączeniu z wodą lub innym napojem. Immunocal może być także dodawany do
produktów półpłynnych, takich jak mus jabłkowy.

Nie należy łączyć go z mlekiem ani innymi produktami mlecznymi.
Importer:
GSH Polska Sp.z o.o.
ul. Krakowiaków 16
02-255 Warszawa
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