Bimuno® flóra
rost-komplex

Biocurcumin +

Biocurcumin + Forte

Borsmentaolaj

C-komplex

D3-vitamin

E-vitamin komplex

Glicin 250g

Glicin 500g

Allergénmentes



















Gluténmentes
Szójaallergén-mentes





Tejtermék- és laktózmentes











































Kén-dioxid-mentes
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Vegán
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Vegetáriánus
























RSPO/Orangután-barát MCT

–

–

–

–

–

–

–

–

FSC minősítés (csomagolás)

















Tojásmentes

Cukormentes
GMO-mentes

1

4



3



3






Az RSPO-minősített / Orangután-barát MCT-olaj olyan fenntartható, zárt gazdaságokból származik, amelyek termelői maximálisan tiszteletben tartják és óvják az orangutánok élőhelyeit. / 2 Az FSC-minő-

sítés a felelős erdőgazdálkodásból származó csomagolóanyagot jelöli. / 3 Kapszulás termékeink, a Biocurcuminok, a C-komplex, a Primavie® Shilajit és a Sensoril® Ashwagandha valamennyi komponense
vegetáriánus és vegán étrendbe illeszthető, ám az e termékeknél használt kapszula anyaga állati eredetű zselatin, így összességében ezen termékeink nem vegetáriánus és nem vegán minősítésűek. /
4

A Bimuno® flóra rost komplex egy adagja körülbelül annyi laktózt tartalmaz, mint amennyi laktóz egy teáskanálnyi tejben van. Ez nem sok, és számos visszajelzés alapján e kis laktóztartalom még azoknak

sem okoz gondot, akik fokozottan laktózérzékenyek, és más termékekből ennek a laktózmennyiségnek a töredéke is problémát szokott okozni. A tejfehérje-tartalom pedig alacsonyabb, mint egy csepp tej
huszadrészében. / 5 A Laktoferrin plus termékünkben egy közel 100% tisztaságú laktoferrin-tartalmú tej-kivonatot használunk, ez azért fontos, mert így a tejfehérje- és laktóztartalma közel nulla.
Minden GAL termék a benne lévő összetevőket olyan formában és arányban tartalmazza, ahogyan azok természetes élelmiszereinkben is előfordulnak. Termékeink a természetesség és hatásosság
szinergiáját nyújtják. Az új termékek fejlesztése a legfrissebb tudományos kutatásokra alapozva történik. Felkutatjuk a legtisztább és leghatékonyabb alapanyagokat: alapanyag-választásainkat mindig
a nemzetközi kínálat alapos átvizsgálása előzi meg. Az Ön egészsége, a mi egészségünk az életünk. Nem játszunk vele.
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Halolaj

Kreatin

Kreatin 400g

Allergénmentes



Gluténmentes

Tejtermék- és laktózmentes






Kén-dioxid-mentes



Cukormentes
GMO-mentes

















Vegán

























Vegetáriánus












RSPO/Orangután-barát MCT

–

–

–

FSC minősítés (csomagolás)







Tojásmentes
Szójaallergén-mentes

1

Sertéskollagén
peptidek

Halkollagén Peptidek

K2+D3 vitamin

K2+D3 vitamin Forte

K-komplex

K-komplex Forte
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Az RSPO-minősített / Orangután-barát MCT-olaj olyan fenntartható, zárt gazdaságokból származik, amelyek termelői maximálisan tiszteletben tartják és óvják az orangutánok élőhelyeit. / 2 Az FSC-minő-

sítés a felelős erdőgazdálkodásból származó csomagolóanyagot jelöli. / 3 Kapszulás termékeink, a Biocurcuminok, a C-komplex, a Primavie® Shilajit és a Sensoril® Ashwagandha valamennyi komponense
vegetáriánus és vegán étrendbe illeszthető, ám az e termékeknél használt kapszula anyaga állati eredetű zselatin, így összességében ezen termékeink nem vegetáriánus és nem vegán minősítésűek. /
4

A Bimuno® flóra rost komplex egy adagja körülbelül annyi laktózt tartalmaz, mint amennyi laktóz egy teáskanálnyi tejben van. Ez nem sok, és számos visszajelzés alapján e kis laktóztartalom még azoknak

sem okoz gondot, akik fokozottan laktózérzékenyek, és más termékekből ennek a laktózmennyiségnek a töredéke is problémát szokott okozni. A tejfehérje-tartalom pedig alacsonyabb, mint egy csepp tej
huszadrészében. / 5 A Laktoferrin plus termékünkben egy közel 100% tisztaságú laktoferrin-tartalmú tej-kivonatot használunk, ez azért fontos, mert így a tejfehérje- és laktóztartalma közel nulla.
Minden GAL termék a benne lévő összetevőket olyan formában és arányban tartalmazza, ahogyan azok természetes élelmiszereinkben is előfordulnak. Termékeink a természetesség és hatásosság
szinergiáját nyújtják. Az új termékek fejlesztése a legfrissebb tudományos kutatásokra alapozva történik. Felkutatjuk a legtisztább és leghatékonyabb alapanyagokat: alapanyag-választásainkat mindig
a nemzetközi kínálat alapos átvizsgálása előzi meg. Az Ön egészsége, a mi egészségünk az életünk. Nem játszunk vele.

Terméktulajdonság-mátrix / Utolsó frissítés: 2018.08.28. / GAL Vital SynergyTech Kft.

2/4

Laktoferrin plus

Magne-C

Magnézium-L-laktát

Omega-3 Eco

PrimaVie® Shilajit

Prémium MCT Olaj

Q10 koenzimes
lazacolaj

Sensoril®
Ashwagandha

Taurin

Allergénmentes



















Gluténmentes
Tojásmentes




























Szójaallergén-mentes
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Tejtermék- és laktózmentes



Kén-dioxid-mentes

Vegetáriánus






Vegán











RSPO/Orangután-barát MCT

–

–

–

–

–

FSC minősítés (csomagolás)











Cukormentes
GMO-mentes

1

5








Az RSPO-minősített / Orangután-barát MCT-olaj olyan fenntartható, zárt gazdaságokból származik, amelyek termelői maximálisan tiszteletben tartják és óvják az orangutánok élőhelyeit. / 2 Az FSC-minő-

sítés a felelős erdőgazdálkodásból származó csomagolóanyagot jelöli. / 3 Kapszulás termékeink, a Biocurcuminok, a C-komplex, a Primavie® Shilajit és a Sensoril® Ashwagandha valamennyi komponense
vegetáriánus és vegán étrendbe illeszthető, ám az e termékeknél használt kapszula anyaga állati eredetű zselatin, így összességében ezen termékeink nem vegetáriánus és nem vegán minősítésűek. /
4

A Bimuno® flóra rost komplex egy adagja körülbelül annyi laktózt tartalmaz, mint amennyi laktóz egy teáskanálnyi tejben van. Ez nem sok, és számos visszajelzés alapján e kis laktóztartalom még azoknak

sem okoz gondot, akik fokozottan laktózérzékenyek, és más termékekből ennek a laktózmennyiségnek a töredéke is problémát szokott okozni. A tejfehérje-tartalom pedig alacsonyabb, mint egy csepp tej
huszadrészében. / 5 A Laktoferrin plus termékünkben egy közel 100% tisztaságú laktoferrin-tartalmú tej-kivonatot használunk, ez azért fontos, mert így a tejfehérje- és laktóztartalma közel nulla.
Minden GAL termék a benne lévő összetevőket olyan formában és arányban tartalmazza, ahogyan azok természetes élelmiszereinkben is előfordulnak. Termékeink a természetesség és hatásosság
szinergiáját nyújtják. Az új termékek fejlesztése a legfrissebb tudományos kutatásokra alapozva történik. Felkutatjuk a legtisztább és leghatékonyabb alapanyagokat: alapanyag-választásainkat mindig
a nemzetközi kínálat alapos átvizsgálása előzi meg. Az Ön egészsége, a mi egészségünk az életünk. Nem játszunk vele.
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Taurin 500g

Magnéziumbiszglicinát

Marhakollagén
peptidek





















Vegán












RSPO/Orangután-barát MCT

–

–

–

FSC minősítés (csomagolás)







Allergénmentes
Gluténmentes
Tojásmentes
Szójaallergén-mentes
Tejtermék- és laktózmentes
Kén-dioxid-mentes
Cukormentes
GMO-mentes
Vegetáriánus




Az RSPO-minősített / Orangután-barát MCT-olaj olyan fenntartható, zárt gazdaságokból származik, amelyek termelői maximálisan tiszteletben tartják és óvják az orangutánok élőhelyeit. / 2 Az FSC-minő-

1

sítés a felelős erdőgazdálkodásból származó csomagolóanyagot jelöli. / 3 Kapszulás termékeink, a Biocurcuminok, a C-komplex, a Primavie® Shilajit és a Sensoril® Ashwagandha valamennyi komponense
vegetáriánus és vegán étrendbe illeszthető, ám az e termékeknél használt kapszula anyaga állati eredetű zselatin, így összességében ezen termékeink nem vegetáriánus és nem vegán minősítésűek. /
4

A Bimuno® flóra rost komplex egy adagja körülbelül annyi laktózt tartalmaz, mint amennyi laktóz egy teáskanálnyi tejben van. Ez nem sok, és számos visszajelzés alapján e kis laktóztartalom még azoknak

sem okoz gondot, akik fokozottan laktózérzékenyek, és más termékekből ennek a laktózmennyiségnek a töredéke is problémát szokott okozni. A tejfehérje-tartalom pedig alacsonyabb, mint egy csepp tej
huszadrészében. / 5 A Laktoferrin plus termékünkben egy közel 100% tisztaságú laktoferrin-tartalmú tej-kivonatot használunk, ez azért fontos, mert így a tejfehérje- és laktóztartalma közel nulla.
Minden GAL termék a benne lévő összetevőket olyan formában és arányban tartalmazza, ahogyan azok természetes élelmiszereinkben is előfordulnak. Termékeink a természetesség és hatásosság
szinergiáját nyújtják. Az új termékek fejlesztése a legfrissebb tudományos kutatásokra alapozva történik. Felkutatjuk a legtisztább és leghatékonyabb alapanyagokat: alapanyag-választásainkat mindig
a nemzetközi kínálat alapos átvizsgálása előzi meg. Az Ön egészsége, a mi egészségünk az életünk. Nem játszunk vele.
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