4Life Transfer Factor GluCoach
®

®

Healthy balance

• Stelt het lichaam in staat om glucose te metaboliseren en
• het onderhouden van gezonde bloedsuikerspiegel
• Voorzien van Targeted Transfer Factor®-technologie
• Biedt antioxidant ondersteuning
Wat is 4Life Transfer Factor®
GluCoach®?

Belangrijkste kenmerken
• Voorzien van Targeted Transfer Factor

4Life Transfer Factor® GluCoach® is

technologie om gerichte ondersteu-

samengesteld om gezonde glucosespie-

ning te bieden voor een gezonde

gels in het lichaam te bevorderen en het

bloedsuikerspiegel in het lichaam

ondersteunen van zowel de metabole als

• Bevat een speciale mix van Pterocar-

de hormonale systemen.

pus marsupium, Gymnema Sylvestre,

Verrijkt met Targeted Transfer Factoren
en een speciale mix van gezonde

Dosering: Vier (4) capsules
Aantal doseringen per verpakking: 30
Hoeveelheid per dosering
Chroom (als chroom aminozuur chelaat)

% ADH*
280 mcg230%
†

fenegriek zaad extract, Sopropo fruit
extract en Koreaanse ginseng om de

Vanadium (vanadium aminozuur chelaat)

600 mcg

†

Alfa Liponzuur

120 mg

†

gezonde functie van de alvleesklier en

vermogen van uw lichaam om glucose te

de glucose balans te ondersteunen

van een gezonde bloedsuikerspiegel.

Supplement feiten

Targeted Transfer Factor®
200 mg
Een gepatenteerd extract met Targeted
Transfer Factor van koe biest en eigeel.

ingrediënten. Het ondersteunt het
metaboliseren, dat helpt het handhaven

DOSERING: Neem vier (4) tot zes (6) capsules per
dag met een glas vloeistof.

• Bevat transfer factoren (immuun
boodschap-moleculen) die helpen
immuuncellen op te leiden en te

Proprietary Blend
1620 mg
Pterocarpus marsupium kernhout extract
Gymnema (Gymnema sylvestris) bladextract
Fenegriek (Trigonella foenum-graecum) zaad extract
Sopropo fruitextract
Koreaanse ginseng (Panax ginseng) wortel extract **

Wist u dat?

bevorderen van de capaciteit van het

* ADH
† Dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld

Gerichte Transfer Factor producten

immuunsysteem om eﬀectiever te

OVERIGE INGREDIËNTEN: gelatine capsule en
natriumstearylfumaraat.

maken gebruik van de kracht van transfer

herkennen, te reageren op, en te

BEVAT INGREDIËNTEN VAN MELK EN EI.

factoren en extra ingrediënten, die

onthouden van potentiële bedreigin-

rechtstreeks gericht zijn om speciﬁeke

gen voor de gezondheid

systemen van uw lichaam te bevorderen.

†

** Van China

LET OP: Raadpleeg een arts voordat u dit product gebruikt
als u jonger bent dan 18, een glucose-gerelateerde stoornis
hebt, zwanger bent of borstvoeding geeft.

• Zorgt voor exclusiviteit met beschermende Amerikaanse octrooien:

PRIMAIR SUPPORT:

6468534 (extractieproces voor

Body Glucose evenwicht

transfer factoren uit kip eigeel) en
6.866.868 (combinatieproces van

SECUNDAIRE SUPPORT:

transfer factoren van koe biest en kip

Immuun

eigeel)

antioxidant

Bestelinformatie
Item # 29001 - 120 st/ﬂes
Item # 29002 - 12 voor de prijs van 11

* Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. Dit product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Productinformatie is alleen goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten.
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