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Immunocal Platinum, 100% naturalny, Glutation
Precursor
kod produktu: 21601 CHWILOWY BRAK
kategoria: SUPLEMENTY > Glutation

Producent: Immunotec Inc
Kod QR:

Immunocal Platinum GSH
Profilaktyka anti-aging

Izolat białka serwatki z kreatyną i składnikami mineralnymi
Zawartość opakowania: 30 saszetek/12,5 g każda
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Immunocal Platinum to następna generacja Immunocalu, krok naprzód w szczególności dla
osób dojrzałych oraz sportowców. Podczas gdy Immunocal skutecznie podnosi produkcję
glutationu - głównego antyoksydantu w organizmie, uznany pracownik naukowy firmy
Immunotec, dr Wulf Dröge "poszedł" krok dalej, opracowując formułę o jeszcze silniejszym
działaniu w profilaktyce przeciwstarzeniowej, aby osoby dojrzałe mogły uzyskać jeszcze większe
korzyści ze stosowaniu Immunocalu. Do podstawowego produktu dodano dwa składniki, tworząc
nową formułę Immunocal Platinum.

Składniki aktywne w porcji zalecanej do
spożycia w ciągu dnia

1 saszetka (10 g
proszku)

białko

8,9 g

węglowodany

0,268 g

tłuszcz

0,042 g

Składniki: Izolat białka serwatki z mleka
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C, chronić przed światłem i wilgocią.
Zalecane spożycie:
Osobom młodym, dbającym o zdrowie i profilaktykę zaleca się porcję 10 g na dobę (1 saszetka).
Natomiast powyżej 45 roku życia, w stanach obniżenia odporności, lub tym, którzy intensywnie
uprawiają sport, zaleca się stosowanie 2 – 3 saszetek na dobę.

Zaleca się stosować Immunocal rano, 20 - 30 min. przed pierwszym posiłkiem. Zawartość
saszetki w postaci proszku należy wymieszać z wodą lub innym napojem. Do specjalnego
kubeczka do mieszania Immunocalu, należy nalać niewielką ilość napoju (30 ml), wsypać
zawartość saszetki, zamknąć pokrywką i wymieszać. Następnie dopełnić wodą lub napojem i
wypić od razu po przygotowaniu.
Immunocal można stosować o każdej porze dnia. Ważne jest, aby nie robić tego zaraz po posiłku,
szczególnie po spożyciu białek. Związane jest to z ograniczoną liczbą miejsc absorpcji białek.
Immunocal jest produktem w 100% naturalnym, wyizolowanym z serwatki mleka krowiego,
dlatego może być stosowany razem z innymi środkami przepisanymi przez lekarza. Jedynym
wyjątkiem są leki obniżające odporność (immunosupresyjne), stosowane wśród pacjentów po
przeszczepach.
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Immunocal Platinum: Profilaktyka anti-aging
Immunocal Platinum to następna generacja Immunocalu, krok naprzód w szczególności dla osób
dojrzałych oraz sportowców. Podczas gdy Immunocal skutecznie podnosi produkcję glutationu głównego antyoksydantu w organizmie, uznany pracownik naukowy firmy Immunotec, dr Wulf
Dröge "poszedł" krok dalej, opracowując formułę o jeszcze silniejszym działaniu w profilaktyce
przeciwstarzeniowej, aby osoby dojrzałe mogły uzyskać jeszcze większe korzyści ze stosowaniu
Immunocalu. Do podstawowego produktu dodano dwa składniki, tworząc nową formułę
Immunocal Platinum.

Co oznacza termin "Platinum" w Immunocalu Platinum?
Głównym zadaniem Immunocalu jest dostarczenie komórkom "cegiełek budulcowych" do
produkcji glutationu
Podczas prac nad tworzeniem Immunocalu Platinum naukowcy z firmy Immunotec uważnie
analizowali zarówno biochemię metabolizmu białek, jak i potencjalne składniki podfrakcji
serwatki i ich wpływ na procesy starzenia się, a następnie dodali do Immunocalu dwie dodatkowe
Pierwsza to Białka Modelujące Cytokiny (CMP™* Cytokine Modulating Proteins), które stanowią
ulepszoną generację podfrakcji białek serwatkowych. Cytokiny są białkamiużywanymi do
koordynacji odpowiedziimmunologicznej organizmu na czynniki zakaźne i wspierającymi
poprawny wzrost komórkowy. Składniki te mogą odgrywać kluczową rolę w naprawie
zniszczonych komórek, wspierając różnicowanie się i wzrost zdrowych oraz powstrzymując
wzrost komórek wadliwych. CMP mogą także modulować cytokiny, małe cząsteczki składowe
układu odpornościowego, które sygnalizują o procesach zapalnych w organizmie.
Dodatkowo Formuła Modulująca Redoks (RMF) została szczegółowo opracowana przez
pracownika naukowego Immunotec wysokiej rangi, doktora Wulfa Dröge. Pomaga ona
neutralizować kwasy, na których nadmiar cierpią osoby spożywające dużą ilość białka. Wysoki
poziom kwasu ma związek z wieloma problemami zdrowotnymi, takimi jak np. utrata wapnia przy
osteoporozie. RMF może pomóc mięśniom sprawnie funkcjonować, zachować odpowiednią
gęstość kości i silny układ odpornościowy.

Starzejemy się w dobry sposób?
Nacisk na zagadnienia związane z procesem starzenia się i ogromne zainteresowanie tą
tematyką, doprowadziły do powstania Immunocalu Platinum.
Produkt ten zawiera następujące składniki:
Immunocal - izolat serwatki mleka krowiego. Immunocal nie jest zwykłą serwatką. Ten
opatentowany izolat serwatki to źródło biologicznie dostępnej cysteiny, głównego budulca
(prekursora), niezbędnego do produkcji glutationu przez organizm. W przypadku zwykłej serwatki
białka mogą zostać zdenaturowane, czyli pozbawione swoich właściwości, w wyniku czego
znacząco zmniejsza się dostępność cysteiny, a produkcja glutationu jest utrudniona. Immunocal
może pomóc zachować te ważne prekursory w ich naturalnym niezdenaturyzowanym stanie.
Izolat zawarty w Immunocalu Platinum jest bardziej udoskonalony niż oryginał, aby móc
zapewnić większe korzyści dla zdrowia.
Białka Modulujące Cytokiny (CMP™*). Reprezentują kolejną generację podfrakcji białek
serwatkowych. Cytokiny są białkami używanymi do koordynacji odpowiedzi immunologicznej
organizmu na czynniki zakaźne i wspierającymi poprawny wzrost komórkowy. Cytokiny działają
jak sygnalizator w układzie odpornościowym, który "włącza i wyłącza" stan zapalny. Dzięki
opatentowanej technologii wytwarzania, formuła Immunocalu została wzbogacona. W rezultacie
Immunocal Platinum zawiera składniki, które mogą odgrywać kluczową rolę w naprawie
zniszczonych komórek, wspierając różnicowanie się i wzrost zdrowych oraz powstrzymując
wzrost komórek wadliwych. Co najważniejsze, CMP może również regulować "odpowiedź
zapalną" w komórkach i tkankach.

*CMP jest zastrzeżonym znakiem handlowym należącym do Glanbia LLC.

Formuła Modulująca Redoks (RMF). RMF jest opatentowaną mieszanką kreatyny i kompleksu
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cytrynianowego zawierającą potas, magnez, wapń i kwas cytrynowy. Ta wyjątkowa mieszanka
minerałów, elektrolitów, cytrynianów i kreatyny może pomóc zachować naturalną równowagę pH
w organizmie. Kreatyna może również wspomóc utrzymanie optymalnej masy mięśniowej.
Właściwości te mogą być szczególnie korzystne dla osób stosujących dietę bogatą w proteiny,
chcących zgubić zbędne kilogramy lub wykonujących regularne ćwiczenia siłowe.
Formuła Modulująca Redoks (RMF) została opracowana przez pracownika naukowego wysokiej
rangi w firmie Immunotec, dr. Wulfa Dröge. Dr. Dröge korzystał z osiągnięć wieloletnich badań
nad procesami starzenia, immunologią oraz regulacją redoks. RMF może być rozwiązaniem dla
osób, które spożywając duże ilości białka lub cierpiące na dysfunkcje nerek, borykają się z
nadmiarem produkcji kwasów. RMF może pomagać zachować mocne kości, dzięki zapobieganiu
utraty wapnia oraz prawidłowo funkcjonujące mięśnie i sprawny układ odpornościowy.

Co wyróżnia Immunocal Platinum?
Immunocal i Immunocal Platinum jest chroniony patentem na całym świecie i posiada wysokiej
rangi dowody uznania:-Izolat ten stał się przedmiotem ponad 40 letnich badań, z wynikami
potwierdzającymi jego skuteczność. Jest chroniony licznymi północnoamerykańskimi i
międzynarodowymi patentami.
W Stanach Zjednoczonych umieszczono go w Podręcznym Słowniku Przepisywania Leków
(Physicians’ Desk Reference - PDR) oraz Czerwonej Książce Farmaceuty (Pharmacist’s Red
Book).
Odznaczonym jako GRAS (powszechnie uznany za bezpieczny przez amerykańskich
ekspertów) izolatem białka serwatki stworzony, aby podnosić poziom glutationu.
Oznakowany numerem, przyznawanym przez kanadyjskie ministerstwo zdrowia (Health
Canada Natural Product Number) produktom naturalnym, bezpiecznym, skutecznym i
odznaczającym się wysoką jakością
Zaakceptowany przez system opieki zdrowotnej w USA Medicare/Medicaid.
Opisany przez Luca Montagniera, laureata Nagrody Nobla z 2008 roku, w publikacji pt.
Żywieniowa modulacja poziomu glutationu izolatem białka humanizowanej naturalnej
surowicy mleka, Immunocalem. Zastosowanie w leczeniu AIDS i raka.

Dla kogo?
Immunocal Platinum to doskonały produkt dla osób starszych i sportowców. Wyprzedza o krok
Immunocal, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które pragną cieszyć się zdrowiem i
witalnością przez długie lata.

Jak stosować?
Zaleca się stosować Immunocal Platinum rano, 20 - 30 min. przed pierwszym posiłkiem.
Zawartość saszetki w postaci proszku należy wymieszać z wodą lub innym napojem. Do
specjalnego kubeczka należy nalać niewielką ilość napoju (30 ml), wsypać zawartość saszetki,
zamknąć pokrywką i wymieszać. Następnie dopełnić wodą lub napojem i wypić od razu po
przygotowaniu. Immunocal Platinum można stosować o każdej porze dnia. Ważne jest, aby nie
robić tego zaraz po posiłku, szczególnie po spożyciu białek. Związane jest to z ograniczoną liczbą
miejsc absorpcji białek.
Osobom młodym, dbającym o zdrowie i profilaktykę zaleca się porcję 10 g na dobę (1
saszetka).
Natomiast powyżej 45 roku życia, w stanach obniżenia odporności, lub tym, którzy
intensywnie uprawiają sport, zaleca się stosowanie 2 – 3 saszetek na dobę.

Immunocal Platinum w naturalny sposób podnosi poziom glutationu w komórkach. Organizm sam
optymalizuje jego ilość. Jeśli poziom GSH jest wystarczająco wysoki, a przyjmiemy kolejną porcję
Immunocalu Platinum, wówczas nasz organizm „potraktuje” ją jako pełnowartościowe białko
odżywcze.
Immunocal Platinum jest produktem w 100% naturalnym, wyizolowanym z serwatki mleka
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krowiego, dlatego może być stosowany razem z innymi środkami przepisanymi przez lekarza.
Jedynym wyjątkiem są leki obniżające odporność (immunosupresyjne), stosowane wśród
pacjentów po przeszczepach.
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