
4LIFE TRANSFER FACTOR®

Glucoach

Kandungan Utama Glucoach :

Fakta Unik Glucoach :

Salah satu target produk unggulan dari 4Life yaitu TF 
Glucoach.  TF Glucoach merupakan produk yang menarik 
dan invotif.  Produk ini mendukung metabolisme gula 
darah sehat.  Selain itu, produk ini juga mendukung sistem 
endokrin apabila dikombinasikan dengan diet dan gaya 
hidup sehat.

Ekstrak kino India, ekstrak daun gymnema, ekstrak
biji funegreek, Transfer Factor E-XF, ekstrak buah pare,
ekstrak temulawak, ekstrak ginseng Korea.

FAKTA UNIK MANFAAT

Efek Sinergis dari:
4LifeTransfer Factor
Herbal pilihan
Vitamins & minerals Anti-oksidan khusus

Mendukung 4 hal :
• Menyeimbangkan kadar gula darah
• Produksi Insulin
• Fungsi Pankreas
• Sistem Imun

TF GluCoach
1 kapsul mengandung :
50 mg TF
435 mg herbal (6 jenis herbal)
Konsumsi 4 kapsul per hari setelah makan

Glucoach 2x2 kapsul per hari setelah makan
Vitamin & Mineral Complex 2x2 per hari
 

1 (satu) produk dengan manfaat dari 9 (Sembilan) bahan.

Hemat dan mudah dikonsumsi.

12 vitamin & mineral
• Vitamin A
• Vitamin C
• Vitamin E
• Niacin
• Vitamin B6 
• Vitamin B12
• Folate
• Magnesium
• Zinc
• Selenium
• Copper
• Potassium

Vitamin B dibutuhkan untuk mengatur berbagai reaksi 
metabolik di dalam tubuh. 

Vitamin A, C, dan E berfungsi sebagai antioksidan. 

Zinc & Magnesium merupakan komponen esensial dari 
beberapa metaloenzim. 
Iodum penting dalam sintesa thyroxine yang mengatur 
laju metabolik.
 
Kromium adalah komponen esensial dari faktor toleransi 
glukosa



TF GluCoach mengandung 4Life Transfer Factor dari kuning 
telur ayam and kolostrum sapi.

• TF membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. 
Mendidik sistem imun untuk mengenali, merespon, 
dan mengingat musuh dalam tubuh (virus dan bakteri). 

• Membantu menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh.

TF GluCoach masuk ke dalam Physicians’ Desk 
Reference (PDR) – referensi terkemuka bagi para 
profesional di industri kesehatan.

Melalui tahapan riset dan pengujian yang baik.
Hal ini dipastikan dalam efektifitas, kehandalan and 
kemanan. 

Secara keseluruhan, manfaat yang bisa didapatkan dari 
TF GluCoach adalah :

*PRODUK INI BUKAN UNTUK OBAT, MENYEMBUHKAN,
ATAU SEBAGAI PENANGANAN SUATU PENYAKIT.


