PROTECTIVAL™ – wielostronne działanie

Ochrona przed skutkami
ubocznymi chemioterapii

Odbudowa
i regeneracja

Zwiększenie
odporności

Poprawa
jakości życia

Aktywna Tarcza

POŁĄCZENIE MĄDROŚCI NATURY Z NAUKOWYMI OSIĄGNIECIAMI MEDYCZNYMI

W celu uzyskania dalszych informacji i zamówień, skontaktuj się z nami:
kontakt@protectival.pl | www.protectival.pl

niezwykły • naukowo potwierdzony • bezpieczny
(Nazwa badania: LCS 101)

POTWIERDZONY NAUKOWO

OCHRONA i ODBUDOWA

Protectival™ (LCS 101) jest unikalną, naturalną mieszanką pochodzenia
roślinnego (suplement diety), która powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia i badania kliniczne.

Protectival™ wspiera proces odbudowy białych i czerwonych krwinek
– jego skuteczność została potwierdzona w wielu próbach klinicznych
w zakresie wspierania regeneracji i rekonwalescencji u pacjentów
z nowotworami. Ostatnie badania wykazały również, że Protectival™
działa selektywnie: chroni zdrowe komórki, jednocześnie niszcząc komórki chorobowe.

Całkowite bezpieczeństwo stosowania przy jednoczesnej wysokiej skuteczności Protectivalu™ to rezultat intensywnych badań naukowych, doskonalenia produktu, unikalnej produkcji i procesu kontroli jakości.

Wielostronne działanie Protectivalu™ zostało potwierdzone
naukowo w odniesieniu do wspierania:
ochrony przed skutkami ubocznymi chemioterapii,
odbudowy i regeneracji,

wzmocnienia odporności,
poprawy jakości życia.

Zmniejszenie skutków
ubocznych chemioterapii
(białe krwinki, czerwone
krwinki) o ponad 50%:
podczas gdy chemioterapia
osłabia układ immunologiczny, Protectival™ wykazuje
silne działanie ochronne
na układ immunologiczny
(ilość białych i czerwonych
komórek krwi).

Chemioterapia

Redukcja ilości
białych krwinek

Chemioterapia + Protectival™
Ochrona przed redukcją
białych krwinek

www.lifebiotic.com | www.protectival.pl

ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI

Protectival™ wzmacnia naturalne zdolności organizmu do zwalczania
infekcji i chorób, a co za tym idzie – poprawia jakość życia.
* Do wglądu dla lekarzy i terapeutów. * Nie do publikacji – nie należy kopiować ani rozpowszechniać. Ta strona zawiera jedynie ogólne informacje, które nie mają pełnić roli zalecenia
terapeutycznego ani metody leczniczej. * Publikacje badań w wiodących periodykach naukowych. Testowane w seriach przedklinicznych i klinicznych prób, z udziałem znanych onkologów
w czterech wiodących centrach medycznych oraz instytutach badawczych z Izraela i USA.
Prawnie zastrzeżona informacja na podstawie badań naukowych.

TY
NT DIE NIE
E
M
E
ICZ
SUPL
Y KLIN
N
A
W
Y
T E S TO
O WA N
T
N
E
T
OPA

Aktywna Tarcza

Łącząc naturę i naukę w terapii i profilaktyce nowotwórów.

