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4Life Glutamine Prime 

NanoFactor 
Gerichte ondersteuning ter versterking van de immuun cel activiteit* 

 

 Voor IEDEREEN 

Ondersteunt de immuun-cel-functie tijdens (zware) 

inspanning *  

 Met een gepatenteerd concentraat van nano gefilterde koe-

colostrum * 

 

Wist je dat : 

 4Life® NanoFactor® Glutamine Prime® levert een extra 

bron van ondersteuning voor gezonde immuun-cel-functie, 

vooral in tijden van verhoogde stress. *  

 Glutamine is een aminozuur, dat dient als een belangrijke 

bron van brandstof voor alle (immuun) cellen. *  

 Glutamine is voortdurend nodig en wordt gebruikt door het 

immuun systeem, maar reserves kunnen worden uitgeput 

door extra dagelijkse stress bij sporten, trainen voor sport 

evenementen, het bijhouden van het drukke dagelijkse 

leven, of worstelen met verschillende gezondheids 

problemen. *  

 Glutamine Prime is geformuleerd met de rijke energiebron 

van glutamine om de functie van alle (immuun) cellen te 

optimaliseren. *  

 Daarnaast bevat het de bouwstenen van de belangrijke 

antioxidant glutathione, welke helpt de cellen te 

beschermen tegen oxidatie -  veroorzaakt door vrije 

radicalen - en ondersteunt 4Life's NanoFactor® voor een 

verbeterde communicatie tussen immuuncellen.*  

 

Inhoud : 120 capsules 

 

Gebruik : tot 4 capsules per dag met voldoende water. 

Volg de aanwijzingen in het nederlands op de verpakking.  

Voor meer details raadpleeg de USA folder met product-etiket / 

supplement facts. 

 

1e lijns support : Immuun Systeem * - Algemeen Welzijn  

 

2e lijns support : Energie * - Anti-oxidant * - Spijsvertering * 

 

 

 

 

 

 

 
Glutamine wordt gemaakt door de meeste 

lichaamsweefsels en geabsorbeerd uit 

voedselbronnen zoals vlees, 

zuivelproducten en bonen. * 

 

Glutamine wordt in grote hoeveelheden 

aangetroffen in de spieren en het bloed 

van het lichaam en het wordt gebruikt bij 

de synthese van eiwitten.  

 

Glutamine niveaus in bloed zijn soms 

indicatoren van een stoornis in het 

lichaam ... * 
 

Glutamine Prime is een uitstekend opstap 

product naar de complete lijn van 4Life 

Transfer Factor® (trifactor ) producten. 
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