
(1) Przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu, a tym samym do właściwego funkcjonowania skóry. 
(2) Witaminy A i C oraz biotyna pomagają zachować prawidłowy stan skóry.
(3) Biotyna wspomaga zdrowie włosów.
(4) Witaminy C i E oraz biotyna chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.
(5) Preparat sporządzony z siary i żółtka jaja.
(6) Witaminy A i C oraz biotyna przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Suplement diety ze składnikami 
wspomagającymi skórę i włosy.

Prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego6

Zdrowe włosy3

Stan skóry1

Chroni przed 
stresem 

oksydacyjnym4

Prawidłowa produkcja 
kolagenu2

4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
COLLAGEN™ TRI-FACTOR™ FORMULA

4Life Tri-Factor 
Formula5

Ceramidy pszeniczne 
i astaksantyna

 5 rodzajów kolagenu
 I, II, III, V i X

Orzeźwiający smak 
truskawki i mango



SKŁADNIKI: 
Hydrolizowany kolagen rybi, sacharoza, maltodekstryna, bulion z kości kurzych, naturalny 
aromat truskawki i mango, kwas L-askorbinowy, regulator kwasowości (kwas jabłkowy), 
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), chlorek sodu, sproszkowane algi (Haematococcus 
pluvialis), octan d-alfa-tokoferylu, 4Life Tri-Factor Formula (z siary (mleko) i żółtka jaja), 
D-biotyna, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), regulator kwasowości (octan sodu), 
hydrolizowana błona skorupki jaja, octan retinylu, ekstrakt 
z pszenicy (Triticum aestivum).

Skóra właściwa składa się między innymi z włókien kolagenowych. Z upływem lat 
organizm produkuje coraz mniej kolagenu, wskutek czego skóra staje się mniej jędrna, 
sucha i pojawiają się na niej drobne oraz głębsze zmarszczki. W skórze właściwej 
rosną również włosy. Dbanie o skórę i włosy zaczyna się od naszego wnętrza. Dlatego 
warto przyjmować określone składniki odżywcze, które mają dobroczynny wpływ na 
ich stan. Ponadto powinniśmy pamiętać o zdrowych nawykach: zbilansowanej diecie, 
prawidłowym nawadnianiu organizmu, wysypianiu się, unikaniu stresu oraz regularnych 
ćwiczeniach fizycznych.

Skóra jest największym organem w naszym organizmie. 
Zajmuje powierzchnię 1,5–2 m2 oraz stanowi blisko 7% 
całkowitej masy ludzkiego ciała. Skóra jest zbudowana 
z trzech warstw:

Naskórka – warstwa zewnętrzna
Skóry właściwej – warstwa środkowa

Tkanki podskórnej – warstwa wewnętrzna

INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH
Dzienna porcja: Jedna (1) saszetka
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 15

Wymieszać jedno (1) opakowanie z 240 ml lub więcej
ulubionego napoju. Przyjmować raz dziennie.

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im. 
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. © 2023 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 021423_EU_pl

15

120 g

SASZETEK

MASA NETTO

STOSOWANIE

4LIFE TRANSFER FACTORTM COLLAGENTM

NUTRIKOSMETYKI

CZY WIESZ, ŻE...

Ostrzeżenia: Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny być stosowane 
jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. 
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

* RWS: referencyjna wartość spożycia

Kalorie
Całkowita zawartość tłuszczu
Węglowodany
· w tym cukry
Białko 
Witamina C
Witamina E
Biotyna
Witamina A
Całkowita zawartość kolagenu
· Kolagen rybi
· Bulion z kości kurzych
· Hydrolizat błony jaja kurzego
Haematococcus pluvialis
Siara
Żółtko jaja
Ekstrakt z pszenicy

Ilość w dziennej porcji % RWS*

30,6 kcal 
0,16 g
4,07 g
2,11 g
3,46 g

270 mg
39 mg

450 µg
300 µg

3000 mg
2500 mg

485 mg 
15 mg

135 mg
70 mg
30 mg
1,2 mg

–
–
–
-

–
338%
325%
900%

38%
–
–
–
–
–
–
–
–


