Glutation

Etheric Delivery Glutathione - Glutation liposomowy (liposomalny)

Etheric Delivery Glutathione - Substancja ma form? ?elu o aromacie cytrynowym i ch?tnie przyjmowana jest tak?e przez dzieci. Poszukujemy
Dystrybutorów.

Ocena: 4.7
Cena
Cena sprzeda?y brutto: 190,00 z?
Kwota podatku:

Zadaj pytanie o produkt
Producent: Quicksilver Scientific

Szczegó?y produktu
Suplement diety Glutation liposomowy z fosfolipidami ze s?onecznika - ETHERIC DELIVERY GLUTATHIONE with Sunflower
Phospholipids 50 mL (1,7 oz.)
Zalecana do spo?ycia dzienna porcja: 2 porcje dozownika bezpo?rednio do jamy ustnej 2 razy dziennie. Jedna porcja dozownika - 0,5 mL, to
porcja p?ynu uzyskana po naci?ni?ciu dozownika. Ilo?? porcji dozownika w opakowaniu: 100. Preparat nale?y przetrzyma? w jamie ustnej
pomi?dzy policzkiem a dzi?s?ami przez 30 sekund przed po?kni?ciem. Preparat mo?e by? rozcie?czany w wodzie. Po otwarciu preparat nale?y
zu?y? w ci?gu 30 dni i przechowywa? w lodówce.
Maksymalna zalecana do spo?ycia dzienna porcja: 2 mL – 4 porcje dozownika.
Ilo?? porcji dziennych w opakowaniu: 25.
Wykaz sk?adników
%
zalecanej do spo?ycia
dziennego
dziennej porcji
spo?ycia
Fosfolipidy (z oczyszczonej
x
lecytyny s?onecznikowej) –
240 mg
Zredukowany glutation – 200
x
mg
Sód - 14 mg
x
(x – nie okre?lono dziennego spo?ycia)
Dodatki: aromat cytrynowy olejek eteryczny (naturalny cytrynowy olejek eteryczny (olej ze skórki cytryny) w ilo?ci 0,002 mg/mL).
Zawiera ?ladowe ilo?ci : woda, etanol i gliceryna - s?u?? do stabilizacji struktury liposomowej glutationu w procesie produkcji.
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Produkt jest suplementem diety zarejestrowanym i dopuszczonym do obrotu przez Generalny Inspektorat Sanitarny w Polsce.

Opinie
czwartek, 13, kwiecie? 2017
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sobota, 20, lipiec 2013
U?ywam Etheric Delivery glutation od trzech miesi?cy i w moim przypadku dzia?a znakomicie.Mam zasz?o?ci genetyczne,urazy mózgu,
powa?ne traumy ,a od 11 lat jestem na marginesie ?ycia z powodu powa?nych problemów zdrowotnych obejmuj?cych prawie ca?y
organizm :porfiria,brak odporno?ci,neuroborelioza,chlamydioza, kandydoza,autoimmunologia,schorzenia jelit,tocze? uk?adowy,znaczne
os?abienie wzroku ,paso?yty, wirusy... Lekarze medycyny konwencjonalnej - bezradni,a kolejne terapie niekonwencjonalne dawa?y
mierne rezultaty a? do chwili kiedy wprowadzi?am glutation,a raczej pocz?tkowo /nie by?o jeszcze liposomowego/ cystein? i inne
substraty do jego syntezy w organizmie.Przynosi?o to rezultaty,ale w bardzo ograniczonym zakresie,ze wzgl?du na problemy
enzymatyczne .Dopiero gdy zastosowa?am glutation liposomowy procesy w organizmie ruszy?y 'z kopyta'. Przede wszystkim detoksykacja,hamowanie stanów zapalnych i stan krwi.I g?ównie dotyczy to najbardziej uszkodzonych organów - mózg,uk.pokarmowy i
oddechowy.Oczywi?cie,równocze?nie stosuj? ca?y zestaw preparatów wspomagaj?cych i regeneruj?cych organizm
m.in.mikroelementy.Ale to glutation jest g?ównym rozgrywaj?cym w tej trudnej grze.Barbara
B.K.
?roda, 30, listopad -0001
Chce podzieli? si? swoj? obserwacj? rewelacyjnego dzia?ania tego glutationu na zatrucie alkoholowe. Wzi??am 4 dawki przed imprez? i
4 po, a rano wsta?am w ?wietnym stanie, co, jak do tej pory, nie zdarza?o mi si?. Pisz? o tym moim eksperymencie, bo na stronie nie
ma wogóle informacji o zapobieganiu kacowi przez zastosowanie glutationu. Kupi?am go na ogólne odtruwanie z toksyn, ale dopiero
brak kaca udowodni? mi jego skuteczno??. Pozdrawiam. Iza.
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