™

O SMAKU CZEKOLADOWYM

TWÓJ KOMPLETNY NAPÓJ PROTEINOWY

Źródło białka, które przyczynia się do
utrzymani masy mięśniowej
PRO-TF to ekskluzywne źródło białka,
które przyczynia się do utrzymania w
dobrym stanie Twoich mięśni i kości.
Jako sztandarowy produkt linii
4LifeTransform™ PRO-TF jest jedynym
białkiem w proszku, które zawiera
pełną porcję 4Life Transfer Factor.
PRO-TF ma gładką konsystencję i
Smak czekoladowy, to pyszny sposób
na uzupełnienie Twojego dziennego
spożycia białka niezależnie od celów
treningowych.
SPOSÓB UŻYCIA: Wsypać jedną (1)
miarkę (19,5 g) do 240 ml zimnej
wody. Wstrząsnąć lub wymieszać aż
do rozpuszczenia. Wypić natychmiast.

AMINOGRAM

Średnia dawka na jedną (1) miarkę (19,5 g)
Aminokwasy Niezbędne Egzogenne
Histydyna
Izoleucyna*
Leucyna*
Lizyna
Metionina
Fenyloalanina
Treonina
Tryptofan
Walina*

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

* Aminokwasy rozgałęzione

Aminokwasy Zbędne Endogenne
Alanina
Arginina
Kwas Asparaginowy 		
Cysteina
Kwas glutaminowy		
Glicyna
Prolina
Seryna
Tyrozyna

KAŻDA PORCJA (1 MIARKA) PRO-TF DOSTARCZA: 2572 mg aminokwasów niezbędnych EAA, 2295 mg aminokwasów
rozgałęzionych BCAA i 300 mg 4Life Transfer Factor™ Tri-Factor™ Formula.

WSPOMÓŻ SPOŻYCIE BIAŁEK:
spróbuj połączyć pro-tf z tymi
produktami, aby polepszyć dobrą
kondycję mięśni.
NUTRASTART ™:
źródło
witamin
I minerałów,
przyczynia się do
prawidłowego
metabolizmu
i
syntezy białek, prawidłowego działania
mięśni oraz wspomaga prawidłowe
działanie układu odpornościowego.

101617_EU_pl

SUPER DETOX: zawiera Silybum
marianum, Taraxacum officinale i Cynara
scolymus, które pomagają w utrzymaniu
prawidłowego działania wątroby.
GLUCOACH ™: zawiera Witaminę C,
która przyczynia się do prawidłowego
działania układu odpornościowego i
chrom, który przyczynia się do utrzymania
prawidłowego poziomu glukozy we
krwi.

Wartości odżywcze

Rozmiar porcji: 19,5 g (1 miarka) • Ilość porcji w opakowaniu: 46

Ilość w porcji
Kalorie:
Białko:
Wszystkie Węglowodany:
W tym Cukier:
W tym Laktoza:
Wszystkie Tłuszcze:

70
10
6
<1
0
1

kcal
g
g
g
g
g

SUPPLEMENT DIETY · MASA NETTO: 897 g

SKŁAD: Białko serwatkowe (mleko),
maltodekstryna, białko z jaja, kakao w
proszku, naturalny aromat czekolady,
triglicerydy o średniej długości łańcucha,
4Life Tri-Factor Formula (zrobiona z siary
(mleko) i żoltka jaja), chlorek sodu,
środki zagęszczające (guma ksantanowa,
karboksymetyloceluloza sodowa), substancje
słodzące (sukraloza, acesulfam K).

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.
Oświadczenia żywieniowe dopuszczone do użytku tylko w Europie. © 2017 4Life Trademarks, LLC, Wszystkie prawa zastrzeżone. 042717_EU_pl

