PODOBNO WIOSNĄ
WSZYSCY CZUJĄ SIĘ
OSŁABIENI...

...NIE WSZYSCY

czytaj więcej na stronie 26

Promocja
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powodo´w
dla kto´rych warto stosowac´ Immunocal

Istnieje ścisła zależność między poziomem glutationu
a niektórymi chorobami (stany zapalne, choroby układu
krążenia, spadek odporności, choroby wirusowe). Aby
podwyższyć poziom glutationu, nie wystarczy go „połknąć”
– organizm musi wytworzyć go sam. Immunocal dostarcza
budulców, aby organizm skutecznie podwyższył poziom glutationu.
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WZMACNIA ODPORNOŚĆ
Od poziomu glutationu (GSH) zależą
prawidłowe rozmnażanie się i aktywność ko mó rek od por no ścio wych.
Organizm, w którym jest odpowiednie
stę że nie GSH, z ła two ścią zwal cza
zagrożenia i uniemożliwia rozmnażanie się czynników zakaźnych.
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POMAGA
ZACHOWAĆ MŁODOŚĆ
Jean Carper, autorka bestselleru
„Stop aging now!”, pisze: „Musisz
utrzy my wać wy so ki po ziom
glutatio nu (GSH), je śli chcesz
zachować młodość i żyć dłużej.
Wy so ki po ziom GSH w krwi pro gno zu je
do bre zdrowie wraz z upły wem lat i długie
życie. Niski poziom GSH prognozuje choroby
oraz wczesną śmierć”.
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OCZYSZCZA ORGANIZM
Glutation jest konieczny do detoksykacji całej listy toksyn, które znajdują się w naszym środowisku. Wymienić można np. dym papierosowy, pestycydy, herbicydy,
metale ciężkie, rtęć obecne w rybach, kadm.
UWOLNIA ENERGIĘ
Glutation, pro du kowany przez
komórki, ma za zadanie zapewnić
im efektywną pracę. W ten sposób
komórki nabierają nowej energii i sił.

POPRAWIA WYNIKI SPORTOWE
„Gdy piję Immunocal, czuję się dużo silniejsza”
– mówi Kinga Baranowska, wy bitna polska
hima la istka. – „Immuno cal po zwa la mi się
szybko zregenerować po ogromnym wysiłku
i osiągać wspaniałe wyniki”.
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ZWIĘKSZA POTENCJAŁ
ANTYOKSYDACYJNY
Komórka, która ma wystarczającą ilość
antyoksydantów, jest silniejsza, zdrowsza
i lepiej przygotowana na walkę o swoje
życie. Glutation walczy z wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym. Ale ponadto reguluje i usprawnia pracę przeciwutleniaczy dostarczanych z zewnątrz.

26

Działanie Immunocalu zostało potwierdzone licznymi ba daniami
oraz patentami międzynarodowymi. Immuno cal to w 100 proc.
naturalny prepa rat, dlate go jest
bezpieczny w stosowaniu.

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. 22 405 06 42,
71 35 32 183
◦Biuro Obsl/ugi Aptek
Mody na Zdrowie
 tel. 22 35 68 514/517,
www.immunocal.pl
Cena 30-dniowej kuracji
30 saszetek : okol/o 285 zl/

