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(1) Boswellia padeda palaikyti sąnarių temperatūrą ir komfortą.
(2) Magnis padeda normaliai veikti raumenims bei išlaikyti tinkamą kaulų struktūrą. 
(3) Magnis ir vitaminas B6 padeda mažinti nuovargį. Vitaminas B6 prisideda prie medžiagų apykaitos, suteikiančios įprastinį energijos kiekį. 
(4) Į sudėtį taip pat įeina gliukozamino hidrochloridas su metilsulfonilmetanu (MSM) ir galvijų kremzlėmis. 
(5) Vitaminas B6 prisideda prie normalaus imuninės sistemos funkcionavimo.



Pagrindinės mūsų judėjimo sistemos funkcijos – tai judėjimas, laikysena ir organų 
apsauga.

Deramai rūpintis sąnariais būtina, jei pageidaujame geros gyvenimo kokybės, kai 
užsiimame kasdiene veikla, vaikštome, norime keliauti, mankštintis ir ne tik.

Amžius, intensyvi mankšta ar fiziškai intensyvus darbas, viršsvoris arba nesubalansuota mityba 
gali:
• Susilpninti
• Sudėvėti

• Boswellia padeda palaikyti sąnarių temperatūrą ir komfortą.
• Magnis ir vitaminas B6 padeda mažinti nuovargį.
• Magnis padeda normaliai veikti raumenims bei išlaikyti tinkamą kaulų struktūrą.

• Vitaminas B6 prisideda prie medžiagų apykaitos, suteikiančios įprastinį energijos kiekį ir 
padeda normaliai funkcionuoti imuninei sistemai.

• Derinys iš gliukozamino, metilsulfonilmetano (MSM) ir galvijų kremzlių. 

Gliukozamino hidrochloridas (krabai ir krevetės (vėžiagyviai), rūgštis (obuolių rūgštis), magnio 
oksidas, dengiamoji medžiaga (želatina), metilsulfonilmetanas, karvių kremzlių milteliai, pipirmėčių 
(Mentha x piperita) lapų milteliai, Boswellia serrata dervos ekstraktas, vanduo, lipnumą mažinanti 
medžiaga (stearino rūgštis), N-acetil-L-cisteinas, pipirmėčių kvapioji medžiaga, piridoksino 
hidrochloridas, bromelainas, vynuogių (Vitis vinifera) sėklų ekstraktas, L-cisteinas, inkaruočių 
(Harpagophytum procumbens) šaknų ekstraktas, alfa lipo rūgštis ir lipnumą mažinanti medžiaga 
(silicio dioksidas).

Įspėjimai. Nevartokite, jei sergate skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opalige ar tulžies pūslės akmenlige. Neleiskite vartoti jaunesniems 
nei 12 metų vaikams. Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jei ketinate vartoti su kitais vaistais. 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.

Magnis 
Vitaminas B6 
Gliukozaminas 
Metilsulfonilmetanas 
Galvijų kremzlės 
Mėtos 
Boswellia 
N-acetil-L-cisteinas
Bromelainas 
Vynuogių sėklų ekstraktas 
L-cisteinas 
Inkaruočiai 
Alfa lipo rūgštis

66,7 mg 
3,3 mg 
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100 mg 
74,1 mg 
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23,3 mg 

5 mg 
4 mg 
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Vienoje paros dozėje yra % RMV*

*%RMV: referencinės maistinės vertės

vartokite po vieną (1) kapsulę per parą, 
užgerdami 250 ml skysčio.

Paros dozė: viena (1) kapsulė
Paros dozių kiekis pakuotėje: 90

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti. 
Mitybiniai teiginiai patvirtinti naudoti Europoje. ©2023. Registruoti „4Life, LLC“ prekių ženklai, visos teisės saugomos. 032923_EU_lt
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