Glucoach™

NÍVEL DE GLICOSE

Suplemento alimentar com crómio e extratos
de plantas que ajudam a manter os níveis
normais de glicose.
Já sabia?

A glicose é a principal fonte de
energia no nosso organismo. A
chave para o bem-estar, para ter
energia suficiente e para uma boa
concentração é manter os seus níveis
de açúcar estáveis.
Ter o nível adequado de glicose
no nosso organismo permite-nos
controlar o apetite e, como tal, o
nosso peso.
O que é que o GluCoch nos
fornece?

Informação nutricional

Dose diária: Uma (1) cápsula
Doses diárias por embalagem: 120
Quantidade por dose diária

Crómio
Vitamina D
Colostro
Gema de ovo:
Canela de Ceilão
Nopal (Figo-da-índia)
Banaba
Ginseng

%VRN*

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

375.
81.
-

*VRN: Valores de Referência dos Nutrientes

Contém nutrientes que ajudam
a equilibrar os nossos níveis de
glicose.
O crómio ajuda a manter os níveis
normais de glicose no sangue
e o metabolismo* normal dos
macronutrientes.

120 CÁPSULAS • PESO LÍQUIDO:

INGREDIENTES: Canela de Ceilão (Cinnamomum zeylanicum), nopal (figo-daíndia) (Opuntia ficus-indica), banaba (Lagerstroemia speciosa), gelatina, L-ácido
ascórbico, ginseng (Panax ginseng), 4Life Transfer Factor™ (obtido a partir de
colostro bovino (leite) e gema de ovo), água e cloreto de crómio (III).
INSTRUÇÕES: Tomar uma (1) cápsula por dia com 240 ml de líquido

Apoio de vitamina C energia
normal metabolismo, ajuda a
reduzir o cansaço e a fadiga
e contribui para o normal
funcionamento do sistema
imunitário.

Complemente o seu estilo de vida saudável com outros
produtos 4Life para alcançar os seus objetivos nutricionais
DESPOTISTA: FibroAMJ ™, Energy Go Stix™, PRO-TF ™,
Glutamine Prime™ e Renuvo™.
CONTROLO DO PESO: 4LifeTransform BURN™,
Superdetox™ e Nutrastart™ (em substituição de uma refeição).
COMPLEMENTE A SUA DIETA:
MULHER: RiteStart™, Bellevie e 4LifeTransform™ Woman.
HOMENS: RiteStart, MalePro™ e 4LifeTransform Man.

1,2,3. Ajuda a controlar
o peso
1,2,4. Mantém os seus
níveis de açúcar no
sangue (glicose)

Pau de canela
(Cinnamomum zeylanicum)

Folha de banaba
(Lagerstroemia speciosa)

Nopal (Figo-da-índia)
(Opuntia ficus-indica)

Raiz de ginseng
(Panax ginseng)

1.

2

3

4.

* Metabolismo é o nome dado às transformações químicas a que os nutrientes são submetidos nos tecidos após os processos digestivos e de absorção terem sido
concluídos.
Avisos: Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substituto de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo
de vida saudável. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Conservar num local fresco e seco.

Os produtos 4Life® não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
Declarações nutricionais aprovadas para a Europa. © 2021 4Life Trademarks, LLC, Todos os direitos reservados. 120221_EU_PT

