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ŠOKOLADO
UŽPILAMASIS BALTYMINIS GĖRIMAS

Baltymų šaltinis, padedantis auginti
ir išlaikyti raumenų masę
PRO-TF – tai išskirtinis baltymų šaltinis,
padedantis išlaikyti puikią raumenų ir
kaulų būklę.
Produktų linijos „4LifeTransform™“
flagmano titulą PRO-TF gavo ne veltui
– tai vieninteliai proteino milteliai,
kuriuose yra visa „4Life Transfer Factor“
porcija. Šokolado kremo skonio
PRO-TF – tai skanus ir patogus būdas
kasdien gauti baltymų, kad ir koks būtų
jūsų fizinės formos palaikymo tikslas.
VARTOJIMO BŪDAS: vieną (1)
samtelį (19,5 g) miltelių sumaišykite su
240 ml šalto vandens. Išplakite arba
išmaišykite, kol milteliai ištirps.

AMINOGRAMA

Įprastinė dozė, gaunama iš vienos (1) porcijos (19,5 g)
Nepakeičiamosios aminorūgštys (NA)
Histidinas
Izoleucinas*
Leucinas*
Lizinas
Metioninas
Fenilalaninas
Treoninas
Tiptofanas
Valinas*

212
610
1.140
954
239
398
610
159
610

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

504
371
1.140
239
1.723
212
769
636
345

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

* Šakotųjų grandinių aminorūgštys (ŠGA)

Pakeičiamosios aminorūgštys (PA)
Alaninas
Argininas
Asparto rūgštis 		
Cisteinas
Glutamo rūgštis 		
Glicinas
Prolinas
Serinas
Tirozinas

KIEKVIENOJE PRO-TF PORCIJOJE (1 SAMTELYJE) YRA: 2.572 mg NA (nepakeičiamųjų aminorūgščių), 2 295 mg ŠGA
(šakotųjų grandinių aminorūgščių) ir 300 mg „4Life Transfer Factor™ Tri-Factor™ Formula“.
PAPILDYKITE GAUNAMUS
BALTYMUS: išbandykite PRO-TF drauge
su šiais produktais, kad raumenims
sudarytumėte dar geresnes sąlygas.
NUTRASTART ™: fvitaminų ir mineralų
šaltinis, padedantis išlaikyti normalią
medžiagų apykaitą bei sintetinti
baltymus,
normalų
raumenų
funkcionavimą. Jis taip pat padeda išlaikyti
normalų imuninės sistemos veikimą.
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SUPER DETOX: sudėtyje yra Silybum
marianum, Taraxacum officinale ir Cynara
scolymus, padedantys išlaikyti normalų
kepenų funkcionavimą.
GLUCOACH ™: turi vitamino C, kuris
padeda išlaikyti normalų imuninės
sistemos veikimą ir chromo, praverčiančio
palaikant normalų kraujo gliukozės lygį.

Maistingumo informacija

Viena dozė: 19,5 g (1 samtelis) • Dozių kiekis pakuotėje: 46
Vienoje dozėje yra
Kalorijos:
Baltymai:
Iš viso angliavandenių:
Iš kurių cukraus:
Iš kurių laktozės:
Iš viso riebalų:

70
10
6
<1
0
1

kcal
g
g
g
g
g

MAISTO PAPILDAS · NETO SVARS: 897 g

SUDĖTIS:
išrūgų
baltymas
(pienas),
maltodekstrinas, kiaušinių baltymų baltymas,
kakavos milteliai natūrali šokolado kvapioji
medžiaga, vidutinės grandies trigliceridai,
junginys „4Life Tri-Factor Formula“ (pagamintas
iš krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), natrio
chloridas, tirštikliai (ksantano derva, natrio
karboksimetilceliuliozė), saldikliai (sukraliozė,
acesulfamas K).

„4life“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti ar gydyti, taip pat – jų prevencijai.
Teiginiai apie produktus patvirtinti naudoti tik Europoje. © 2017 „4Life Trademarks, LLC“, visos teisės saugomos. 042717_EU_lt

