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IMMUNOTERAPIA - GLUTATION
liposomalny- 250ml - Naturalne
uzdrawianie chorób, profilaktyka
zdrowia i odmładzanie organizmu,
Cena

139,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Acti Novo Germany

Opis produktu
IMMUNOTERAPIA - to czego każdemu człowiekowi dzisiaj potrzeba aby uchronić się przed przedwczesną
degradacją organizmu! NARESZCIE SPOSÓB NA ZDROWIE W KAŻDYM PRZYPADKU CHOROBOWYM I
ZACHOWANIE MŁODOŚCI DO EMERYTURY!
Zadaniem układu odpornościowego jest wyszukiwanie, identyfikowanie i unieszkodliwianie wszelkich czynników zagrażających
organizmowi człowieka. Układ odpornościowy spełnia nie tylko funkcję ochronną organizmu ale przede wszystkim wspomaga
cały jego system uzdrawiający i regeneracyjny.
Glutation (GSH) odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu układu immunologicznego - jest bowiem podstawowym czynnikiem
decydującym o aktywności limfocytów, czyli białych krwinek, które dbają o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój organizmu w
sensie ochrony przed zagrożeniami jakie funduje nam ziemska cywilizacja.
Organizm, w którym jest odpowiednie stężenie glutationu, z łatwością zwalcza zagrożenia u uniemożliwia rozmnażanie się
czynników zakaźnych - wszystko to dzięki skutecznym mechanizmom immunologicznym.
Badacze z Uniwersytetu Tufts wykazali, że suplementacja zwiększająca poziom glutationu w organizmie, ma bezpośredni i
niezwykle pozytywny wpływ na odporność organizmu, co wiąże się bezpośrednio z jego samouzdrawianiem.
Glutation produkowany jest przez komórki organizmu i intensywność tej produkcji niestety maleje z wiekiem.
Już po 40-tce zwiększanie poziomu glutationu w organizmie prowadzi do utrzymania zdrowia i długowieczności.
Stosunkowo niedawno opracowano system suplementacji glutationem bez utraty jego drogocennych właściwości podczas
reakcji z kwasem żołądkowym.
Jest on teraz dostępny i szeroko zalecany nie tylko w każdym przypadku chorobowym (zwłaszcza przy raku lub HIV) ale
także tym wszystkim, którzy marzą o zdrowym i długoletnim życiu.
Glutation jest ważnym i skutecznym antyoksydantem, który znajduje się w prawie wszystkich ludzkich komórkach. Chroni on
nasze DNA, lipidy komórkowe i białka przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym. Dlatego też glutation jest nazywany
głównym antyoksydantem!
Oprócz ochrony komórek, służy on również jako ważny składnik detoksykacji w naszym organizmie. W ramach
biotransformacji substancje nierozpuszczalne, takie jak pestycydy, leki i metale ciężkie, są wiązane i rozpuszczane w wodzie,
dzięki czemu mogą być wydalane przez nerki.
Unikaj niedoboru glutationu
Ten zawierający siarkę trójpeptyd jest wytwarzany przez organizm z kwasu glutaminowego, cysteiny i glicyny w wątrobie.
Mimo że glutation jest substancją endogenną, silny stres oksydacyjny i niewłaściwe odżywianie mogą prowadzić do jego
niedoboru, co z kolei może skutkować osłabieniem systemu obronnego.
W normalnych warunkach w organizmie człowieka stosunek glutationu zredukowanego do utlenionego wynosi 9:1. Jednak na
skutek różnych toksycznych wpływów równowaga w organizmie przesuwa się w kierunku stanu utlenionego. Ale tylko forma
zredukowana ma działanie antyoksydacyjne i przejmuje ważne zadania! Dlatego też glutation lipidowy z ActiNovo jest obecny

wygenerowano w programie shopGold

w formie zredukowanej (GSH), aby zagwarantować możliwie najlepsze wchłanianie i działanie w organizmie!
Badanie: glutation lipidowy z gwarancją wysokiej przyswajalności
Ze względu na strukturę i skład antyoksydantu, absorpcja substancji jest niska. Nasze badanie pokazuje, że przyjmowanie
lipsomalu jest skuteczną metodą suplementacji diety.
W naszym badaniu osoby badane przyjmowały doustnie dzienną dawkę glutationu lipsomalnego. Wynik: poziom glutationu w
surowicy krwi mógł być zwiększony nawet 63-krotnie w porównaniu z konwencjonalnymi produktami! W ten sposób udało nam
się udostępnić pełen potencjał glutationu bez konieczności stosowania zastrzyków. Już przy dziennej dawce 10 ml do
organizmu dostarczane jest 400 mg glutationu. Dla porównania: odpowiada to 1330 gramom awokado!
Składniki
Woda, fosfolipidy, L-askorbinian sodu, ekstrakt z rokitnika, zredukowany glutation, środek zakwaszający (kwas cytrynowy)
*Wartości referencyjne składników odżywczych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011.
**Nie ustalono wartości referencyjnej składnika odżywczego dla UE
Produkt nie może być stosowany jako substytut zdrowego trybu życia ani zrównoważonej, zróżnicowanej diety. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i dzieci.
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