
Suplement diety z 
 siarą i żółtkiem jaja

4Life Tri-Factor™ Formula 
Z siary i żółtka jaja.

Smak 
cytrusowo-śmietankowy

Poręczne 
opakowanie 

Tabletki do żucia 
Idealne rozwiązanie dla 

osób, które mają problemy z 
połykaniem tabletek.

Gotowy do spożycia

4LIFE TRANSFER FACTORTM   CHEWABLE 
TRI-FACTORTM FORMULA



SKŁADNIKI: 
fruktoza, maltoza, 4Life Tri-Factor Formula (kolostrum 
(z mleka) i żółtko jaja), substancja słodząca - sorbitole, 
aromat pomarańczy, kwas- kwas jabłkowy, aromat 
waniliowy, substancja przeciwzbrylająca- kwasy 
tłuszczowe.

OCENA SKŁADNIKÓW

SUROWCE

EKSTRAKCJA

FORMUŁA

ZAKŁADY I PROCESY

Kalorie 
Węglowodany
w tym cukry 
Białko
Tłuszcze
Siara
Żółtko jaja

Zawiera cukier i substancję słodzącą

Ilość w dziennej porcji

INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH:
Porcja: trzy (3) tabletki
Liczba porcji w opakowaniu: 30

Przyjmować trzy (3) tabletki dziennie.

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

420 mg
180 mg

Wysoka jakość formuł produktów 4Life to efekt wnikliwych 
badań i dużego zaangażowania.

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.

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im. 
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. ©2023 
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25,92g

TABLETEK DO ŻUCIA

MASA NETTO

STOSOWANIE:

4LIFE TRANSFER FACTORTM

CHEWABLE  TRI-FACTORTM FORMULA

THE IMMUNE SYSTEM COMPANYTM

D

Wybór wyjątkowych składników i ich badanie przeprowadza się zgodnie z 
procedurami  zatwierdzonymi na szczeblu międzynarodowym.

Podczas pozyskiwania surowców 4Life przestrzega rygorystycznych wymagań, 
co pozwala mieć pewność, że składniki są najlepsze: 
· Przestrzegane są ścisłe kryteria przy doborze surowców 
  (składniki takie jak siara bydlęca i jaja są najwyższej jakości). 
· Przeprowadzane są oceny i audyty dostawców.

4Life korzysta z najbardziej wydajnych procesów ekstrakcji składników (tj. ultrafiltracji 
i nanofiltracji) w celu uzyskania jak najmniejszych cząsteczek aktywnych, co pozwala 
zmieścić maksymalną ilość w każdej kapsułce. Firma 4Life dysponuje patentami w 
zakresie ekstrakcji czynników przekazu z siary krowiej i żółtka z jaj kurzych.

Końcowa formuła zależy od wymagań określonych dla poszczególnych rynków. 
Dla każdej formuły przeprowadzane są testy pilotażowe obejmujące ocenę 
właściwości fizycznych i organoleptycznych.

W naszych zakładach produkcyjnych wykorzystujemy najnowocześniejsze 
rozwiązania. Zakłady produkcyjne 4Life otrzymały przyznawany przez organizację 
NSF® International certyfikat zgodności z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi 
(Good Manufacturing Practice – GMP). Certyfikat ten dowodzi stosowania 
odpowiednich metod, sprzętu i procedur kontroli jakości w firmie 4Life, co 
gwarantuje, że wytwarzane suplementy diety spełniają najwyższe wymagania 
w zakresie jakości. 4Life sprawuje kontrolę nad każdym aspektem procesu 
produkcyjnego, od doboru surowców po pakowanie, co pozwala mieć pewność 
najwyższej jakości produktów.


