
POZIOM GLUKOZY

Suplement diety z chromem 
i ekstraktem z roślin wspierający 

utrzymywanie prawidłowego
 poziomu glukozy

Zmęczenie 
i znużenie6

Prawidłowy poziom 
glukozy1;2;4;5

Prawidłowy 
metabolizm 

energetyczny6

Układ 
odpornościowy6

4Life Transfer Factor™
 Formula7

Kontrolowanie wagi1;2;3

(1) Kora cynamonu (Cinnamomum zeylanicum).
(2) Liść lagerstremii wspaniałej (Lagerstroemia speciosa).
(3) Nopal (opuncja figowa) (Opuntia ficus-indica).
(4) Korzeń żeń-szenia (Panax ginseng).
(5) Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
(6) Witamina C wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny, zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia 
      oraz przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
(7) Z mleka i żółtka jaja.

GLUCOACH™



Glukoza jest głównym źródłem energii w naszym 
organizmie. Utrzymywanie stabilnego poziomu 
cukru we krwi ma kluczowe znaczenie dla dobrego 
samopoczucia, wystarczającej ilości energii i 
dobrej koncentracji.
Prawidłowy poziom glukozy w organizmie pozwala 
kontrolować apetyt, a tym samym – wagę ciała.

Produkt ten zawiera składniki odżywcze 
pomagające równoważyć poziom glukozy.

Chrom pomaga w utrzymywaniu prawidłowego 
poziomu glukozy we krwi oraz prawidłowego 
metabolizmu* makroskładników odżywczych.

Witamina C wspomaga prawidłowy metabolizm 
energetyczny, zmniejsza uczucie zmęczenia i 
znużenia oraz przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego.

Czy wiesz, że...?

Jakie korzyści oferuje GluCoach?

* Metabolizm to termin nadany przemianom chemicznym,  
  którym ulegają składniki odżywcze w tkankach po zakończeniu 
  procesów trawienia i wchłaniania.



INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH
Dzienna porcja: Jedna (1) kapsułka
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 120

120

PRZYJMOWAĆ JEDNĄ (1) KAPSUŁKĘ DZIENNIE,
POPIJAJĄC 240 ML PŁYNU.

71,88 g
KAPSUŁEK MASA NETTO

SKŁADNIKI:
Ekstrakt z kory cynamon (Cinnamomum zeylanicum), 
ekstrakt z owocu opuncji (Opuntia ficus indica), 
ekstrakt z liści banaba (Lagerstroemia speciosa), 
żelatyna, kwas L-askorbinowy, ekstrakt z korzenia 
żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng), 4Life 
Transfer Factor (wyprodukowany z siary krowiej 
(mleka) i żółtka jaja), woda, chlorek chromu (III). 

Chrom
Witamina C 
Colostrum (siara)
Żółtko jaja
Cynamonowiec cejloński
Nopal (opuncja figowa)
Lagerstremia wspaniała
Żeń-szeń

150 μg
65 mg
35 mg
15 mg

120 mg
105 mg
100 mg

60 mg

375% 
81%

-
-
-
-
-
-

Ilość w dziennej porcji %NRV*

*NRV: Wzorcowe wartości odżywcze



Karta produktu
gotowa do 

druku

Katalog 
produktów

Kup 
teraz

Ostrzeżenia: Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie 
powinny być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego 
stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w 
suchym i chłodnym miejscu.

https://4lifetools.eu/media/PPS_GLUCOACH_PL.pdf
https://4lifetools.eu/media/EU_PL_Product_Catalog.pdf
https://poland.4life.com/corp/product/transfer-factor-glucoach/81


Obserwuj nas:

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im.
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. 
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