Glucoach™

POZIOM GLUKOZY

Suplement diety zawierający chrom i
ekstrakty roślinne, które pomagają w
utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy.
Czy wiesz, że...?

Glukoza jest głównym źródłem
energii w naszym organizmie.
Stabilny poziom cukru we krwi ma
kluczowe znaczenie dla dobrego
samopoczucia, wystarczającej ilości
energii i dobrej koncentracji.
Prawidłowy poziom glukozy
pozwala kontrolować apetyt, a tym
samym – wagę.
Jakie korzyści zapewnia
przyjmowanie suplementu
GluCoach?

Informacje o wartościach odżywczych

Dzienna porcja: Jedna (1) kapsułka
Liczba dziennych porcji w saszetce: 120
Ilość w dziennej porcji

%NRV*

150 µg
65 mg
35 mg
15 mg
120 mg
105 mg
100 mg
60 mg

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

* NRV: Wzorcowe wartości odżywcze

Produkt ten zawiera składniki
odżywcze pomagające
równoważyć poziom glukozy.
Chrom przyczynia się do utrzymania
prawidłowego poziomu glukozy
we krwi oraz wspomaga prawidłowy
metabolizm* makroskładników
odżywczych.
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81%
–
–
–
–
–
–

120 KAPSUŁEK • MASA NETTO 71,88 g

SKŁADNIKI: cynamonowiec cejloński (Cinnamomum zeylanicum), nopal (opuncja
figowa) (Opuntia ficus-indica), lagerstremia wspaniała (Lagerstroemia speciosa),
żelatyna, kwas L-askorbinowy, żeń-szeń (Panax ginseng), 4Life Transfer Factor (z
siary bydlęcej (mleka) i żółtka jaja), woda, chlorek chromu (III).
INSTRUKCJA: Przyjmować jedną (1) kapsułkę dziennie, popijając 240 ml płynu.

Wspomagaj zdrowy styl życia, stosując inne produkty 4Life,
aby osiągnąć własne cele żywieniowe

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

SPORTOWCY: FibroAMJ ™, Energy Go Stix™, PRO-TF ™,
Glutamine Prime™ oraz Renuvo™.
KONTROLOWANIE WAGI: 4LifeTransform BURN™,
Superdetox™ i Nutrastart™ (zamiennik posiłku).
UZUPEŁNIANIE DIETY:
KOBIETY: RiteStart™, Bellevie oraz 4LifeTransform™ Woman.
MĘŻCZYŹNI: RiteStart, MalePro™ oraz 4LifeTransform Man.

1,2,3: Pomaga
kontrolować masę ciała
1,2,4: Utrzymuje poziom
cukru (glukozy) we krwi

Kora cynamonu
(Cinnamomum zeylanicum)

Liść lagerstremii wspaniałej
(Lagerstroemia speciosa)

Nopal (opuncja figowa)
(Opuntia ficus-indica)

Korzeń żeń-szenia
(Panax ginseng)
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* Metabolizm to nazwa obejmująca przemiany chemiczne, jakim podlegają składniki odżywcze w tkankach po zakończeniu procesów trawienia i wchłaniania
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.

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im.
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. © 2020 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 122220_EU_sp

