Promocja

Co warto wiedziec´

o glutationie?

Glutation to niezbędna dla organizmu, powstająca
w ciele niewielka cząsteczka wykazująca trzy niezwykle
ważne funkcje jako przeciwutleniacz, stymulator
odporności oraz detoksykant.

ez glutationu komórki podlegałyby
nieustającemu utlenianiu i niszczeniu, organizm
wykazywałby słabą odporność na zakażenia
bakteryjne, wirusowe i rozwój komórek nowotworowych, a wątroba ulegałaby uszkodzeniu
pod wpływem gromadzących się w niej toksyn.
Każda komórka w organizmie jest sama odpowiedzialna za produkcję glutationu i musi posiadać
niezbędne do tego substraty. Zapotrzebowanie
na glutation jest zawsze wysokie, gdyż jest on
szybko zużywany pod wpływem wielu bodźców.
Do powszechnych niedoborów glutationu prowadzą:
• stres
• zanieczyszczenie środowiska
• zła dieta
• promieniowanie
• zakażenia, urazy, skaleczenia
• starzenie się organizmu
GLUTATION W ZDROWIU
I W CHOROBIE
Uważa się, że glutation może odgrywać zasadniczą ro lę w le czeniu i zapo bieganiu setkom
chorób. W przyszłości może okazać się tak ważny
dla zachowania zdrowia jak dobrze zbilansowana
dieta, ćwiczenia i zdrowy tryb życia.
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Badania kliniczne pokazują, że wysoki poziom
glutationu może pomóc w le czeniu wielu
powszechnie występujących chorób – chorób
serca, udaru mózgu, cukrzycy, podwyższonego
poziomu cholesterolu, astmy, uzależnienia od
tytoniu, chorób wątroby, AIDS i wielu innych.
Glutation stanowi dla organizmu narzędzie
do walki z wieloma zagrożeniami, wzmacnia
układ odpornościowy i pomaga zwalczać infekcje. Wysoki poziom glutationu ma korzystny
wpływ tak że u lu dzi zdrowych przez
zwiększanie zdolności unieszkodliwiania toksyn,
zwalczania czynników zakaźnych, komórek
przedrakowych i kontrolowanie procesów
starzenia. Obniżenie poziomu glutationu jest
skutkiem starzenia się, co uwidacznia się szczególnie mocno w takich przypadkach jak choroba Parkinsona i Alzheimera.
Glutation wykazuje bardzo pozytywne działanie
także u ludzi aktywnych fizycznie. Wielu
światowej kla sy spor towców zauwa ży ło,
że utrzymanie stężenia glutationu na wysokim
poziomie zapewnia im przewagę nad rywalami,
dając im większą siłę i wytrzymałość, skracając
czas rekonwalescencji po urazie, ograniczając
ból i zmęczenie mięśni, a także pobudzając
ich aktywność.

Immunocal® podwyzsza poziom
wewna˛trzkomo´rkowego glutationu.
Dzie˛ki temu w naturalny sposo´b
wspomaga prace˛ ukl/adu
odpornos´ciowego. Dzial/anie
Immunocalu zostal/o potwierdzone
badaniami klinicznymi.
Pytaj o Immunocal® w swojej aptece
lub zamo´w telefonicznie:
◦Firma GSH Polska,
importer preparatu
tel. 022 35 68 580,
071 35 32 183
◦Biuro Obsl/ugi Aptek
Mody na Zdrowie
tel. 022 35 68 514/517,
www.immunocal.pl

Cena 30-dniowej kuracji
30 saszetek: okol/o 285 zl/
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