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4Life Transfer Factor®
GluCoach®
Metabolische ondersteuning voor gezonde bloedsuikerspiegel)









Ondersteuning van
Gezonde insuline- en bloeduikerspiegel*
Glucose te metaboliseren# en te onderhouden *
Immuun systeem *
Antioxidant *
Bevat :
Een gepatenteerde mix van
Pterocarpus marsupium, Gymnema sylvestre,
fenegriekzaadextract, Momordica charantia fruit extract en
Koreaanse ginseng ter ondersteuning van een gezonde
pancreasfunctie en glucosebalans *
Transfer Factor

Glucoach :
4Life Transfer Factor® GluCoach® is samengesteld om gezonde
glucosespiegel in het lichaam te bevorderen. Verrijkt met Target
Transfer Factor en een gepatenteerde mix van gezonde natuurlijke
ingrediënten wordt het vermogen van uw lichaam ondersteunt om
glucose te metaboliseren#. Dit helpt bij het handhaven van een
stabiele bloedglucosespeigel. *
Wist je dat :
Targeted Transfer Factors® maken deel uit van een revolutionair
nieuw ondersteuningssysteem, wetenschappelijk onderzocht en
ontwikkeld door 4Life, waarbij de kracht van signaalmoleculen en
de combinatie van aanvullende ingrediënten gericht zijn op directe
voordelen voor specifieke systemen van uw lichaam. *
1e lijns Support : Glucose en insuline waarde *
2e lijns Support : Immuun systeem * - Antioxidant *
Inhoud en gebruik :
120 capsules; gebruik 2 to 4 capsules per dag met voldoende
water.
Raadpleeg voor meer details de USA folder met uitgebreide
Supplement Facts.
# Wat is Metabolisme? Dit is de stofwisseling. Het geheel aan
reacties in het lichaam dat stoffen omzet in andere stoffen. Het
zorgt ervoor dat stoffen goed opgenomen kunnen worden door het
lichaam, dat energie vrijgemaakt kan worden uit de opgenomen
stoffen en dat afvalstoffen afgebroken kunnen worden.

*Verklaring op de website van 4Life : * These statements have not been evaluated by the (USA) Food & Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
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