
Suplement diety wspomagający 
zdrowie stawów, kości i mięśni1,2

Zmęczenie 
i znużenie3

Stawy1

Z glukozaminą4

Układ odpornościowy5 
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Mięśnie 
i kości2

(1) Kadzidłowiec działa przeciwzapalnie i kojąco na stawy.
(2) Magnez przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni i utrzymania zdrowych kości. 
(3) Magnez i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina B6 przyczynia się do utrzymania 
      prawidłowego metabolizmu energetycznego. 
(4) Zawiera połączenie chlorowodorku glukozaminy, metylosulfonylometanu (MSM) oraz chrząstki bydlęcej. 
(5) Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.



Układ ruchu odpowiada między innymi za utrzymywanie postawy, wykonywanie ruchów
i ochronę organów.

Prawidłowe dbanie o stawy jest bardzo ważne dla jakości naszego życia: dzięki zdrowym 
stawom możemy wykonywać codzienne zajęcia, spacerować, podróżować, ćwiczyć itd.

Wiek, intensywne ćwiczenia, ciężka praca fizyczna, nadwaga i nieprawidłowo zbilansowana 
dieta mogą powodować:
• Jego osłabienie.
• Zużywanie się jego części.
• Powstawanie stanów zapalnych.

• Kadzidłowiec działa przeciwzapalnie i kojąco na stawy.
• Magnez i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

• Magnez przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni i utrzymania zdrowych kości. 

• Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego  
  oraz prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

• Połączenie glukozaminy, metylosulfonylometanu (MSM) oraz chrząstki bydlęcej. 

Chlorowodorek glukozaminy (kraby i krewetki (skorupiaki)), kwas (kwas jabłkowy), tlenek 
magnezu, materiał powłokowy (żelatyna), metyl-sulfonyl-metanu, proszek z chrząstki bydlęcej, 
liście mięty pieprzowej w proszku (Mentha piperita),wyciąg z Boswellia serrata, woda, środek 
przeciwzbrylający (kwas stearynowy), N-acetyl L-cysteina, aromat mięty pieprzowej, chlorowodorek 
pirydoksyny, bromelaina, wyciąg z nasion winogrona (Vitis vinifera), L-cysteina, wyciąg z korzenia 
diabelskiego pazura (Harpagophytum procumbens),  ekstrakt z korzenia, kwas alfa liponowy, środek 
przeciwzbrylający (dwutlenek krzemu). 

Ostrzeżenia: Osoby cierpiące na wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy lub kamicę żółciową nie mogą przyjmować produktu. 
Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. W przypadku jednoczesnego przyjmowania leków należy poinformować lekarza lub farmaceutę. 
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.
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Ilość w dziennej porcji % RWS*

*NRV: Wzorcowe wartości odżywcze

Przyjmować jedną (1) kapsułkę dziennie, 
popijając 250 ml płynu.

Dzienna porcja: jedna (1) kapsułka
Liczba dziennych porcji w saszetce: 90

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im. 
Informacje o wartościach odżywczych zatwierdzone dla Europy. ©2023 Zarejestrowane znaki towarowe 4Life, LLC, wszelkie prawa zastrzeżone. 032923_EU_pl

STOSOWANIE:

INFORMACJE O WARTOŚCIACH 
ODŻYWCZYCH:

SKŁADNIKI:

STAWY • KOŚCI • MIĘŚNIE

4LIFE  FUNDAMENTALS™ FIBRO AMJ™
Suplement diety wspomagający zdrowie stawów, kości i mięśni.

Jakie korzyści oferuje Fibro AMJ?

90

84,8 g
MASA NETTO:

KAPSUŁEK


