
Maisto papildas su 
 krekenomis ir kiaušinių tryniais.

„4Life Tri-Factor™“ formulė 
Iš krekenų 

ir kiaušinių trynių.

Citrusinių vaisių 
kremo skonis

Paprasta nešiotis 

Kramtomasis produktas 
Idealus pasirinkimas žmonėms, 

kuriems sunkiau ryti.

Paruošta pasiimti 
su savimi

4LIFE TRANSFER FACTORTM CHEWABLE 
TRI-FACTORTM FORMULA



SUDĖTIS: 
Fruktozė, maltozė, „4Life Tri-Factor Formula“ 
(pagaminta iš karvių pieno krekenų (pieno) 
ir kiaušinių trynių), saldiklis (sorbitolis E420), 
apelsinų skonis, rūgštiklis (obuolių rūgštis E296), 
vanilės skonis, birumą gerinanti medžiaga (riebalų 
rūgštys E570).

INGREDIENTŲ VERTINIMAS

ŽALIAVOS

IŠGAVIMAS

FORMULĖS SANDARA

GAMYKLOS IR PROCESAI

Kalorijos 
Angliavandeniai
iš kurių cukrų 
Baltymai
Riebalų
Krekenos
Kiaušinių tryniai

Į sudėtį įeina cukrus bei saldiklis

Vienoje paros dozėje yra

MITYBINĖ INFORMACIJA:
Porcijos dydis: trys (3) tabletės
Porcijų skaičius pakuotėje: 30

po tris (3) tabletes kasdien.

12 Kcal 
2,46 g
2,22 g 
0,29 g 
0,11 g

420 mg
180 mg

„4Life“ produktų formulės yra sukurtos vadovaujantis 
nuodugniais tyrimais ir pagrįstos kruopščiu darbu.

Įspėjimai. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. 
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. 
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti. 
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. ©2023 „4Life Trademarks, LLC“, visos teisės saugomos. 020123_EU_lt
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25,92g

KRAMTOMOSIOS TABLETĖS

GRYNASIS SVORIS

VARTOJIMAS:

4LIFE TRANSFER FACTORTM

CHEWABLE  TRI-FACTORTM FORMULA

THE IMMUNE SYSTEM COMPANYTM

D

Išskirtiniai ingredientai, pagrįsti tarptautiniu mastu pripažintais tyrimais, 
yra atrenkami ir studijuojami.

„4Life“ ypač atidžiai kontroliuoja savo produkcijai naudojamų žaliavų kilmę, 
nes siekia gauti tik aukščiausio lygio ingredientus: 
· Atrenkant žaliavines medžiagas laikomasi griežtų kriterijų 
  (ingredientai, tokie kaip galvijų krekenos arba kiaušiniai, yra tik aukščiausios kokybės). 
· Kompanija nuolat atlieka specializuotus vertinimus ir tiekėjų auditus.

Ingredientams išgauti „4Life“ atrenka tik veiksmingiausius procesus (ultrafiltravimą, 
nanofiltravimą), suteikiančius galimybę atskirti mažiausias įmanomas molekules, 
kad kiekvienoje iš kapsulių veikliosios medžiagos būtų kuo daugiau. Kompanijai 
„4Life“ priklauso perdavimo faktorių išgavimo iš galvijų krekenų bei vištų kiaušinių 
technologijos patentai.

Galutinė formulė yra suprojektuota pagal tam tikrus tikslus, atitaikytus konkrečiai 
rinkai. Su kiekvienos sudėties bandomosiomis partijomis atliekami fiziniai bei 
sensoriniai vertinimai.

Naudojame aukščiausio technologinio lygio gamyklas. „4Life“ produktų gamybos 
vietos yra gavusios „NSF® International“ gerosios gamybos praktikos (GGP) 
sertifikatą. Šis sertifikatas patvirtina, kad „4Life“ naudoja reikiamus metodus, 
įrangą bei kokybės kontrolės priemones, kuriomis užtikrina aukščiausią maisto 
papildų kokybę. „4Life“ kontroliuoja visus proceso aspektus: nuo žaliavų atrankos 
iki pakavimo. Taip garantuojama aukščiausia produktų kokybė.


