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4LIFE TRANSFER FACTOR™

 MALEPRO™

(1) Cinkas ir selenas prisideda prie normalaus imuninės sistemos funkcionavimo. Dilgėlės padeda imuninei sistemai. 
(2) Cinkas ir selenas padeda ląsteles apsaugoti nuo oksidacinio streso. 
(3) Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą bei reprodukcinę sveikatą, taip pat – išlaikyti normalų kraujo testosterono lygį. 
      Selenas prisideda prie normalios spermatogenezės. Gulsčiosios serenojos palaiko normalias reprodukcines funkcijas.
(4) Dilgėlės ir gulsčiosios serenojos palaiko gerą prostatos būklę.
(5) Gulsčiosios serenojos palaiko normalų vyrų plaukų augimą.
(6) Pagaminta iš krekenų ir kiaušinių trynių.



SUDĖTIS: alyvuogių aliejus, želatina, kukurūzų aliejus, emulsiklis (glicerinas), gulsčiosios 
serenojos (Serenoa repens), dilgėlės (Urtica dioica), brokoliai (Brassica oleracea), kalninės 
puerarijos (Pueraria lobata),sojos (Glycine max), stabilizatorius (geltonasis bičių vaškas), 
junginys „4Life Transfer Factor Formula“ (pagamintas iš galvijų krekenų (pieno) ir kiaušinių 
trynių), vanduo, cinko oksidas, l-selenometioninas, likopenas ir stabilizatorius (lecitinas).

Įspėjimai. pasitarkite su gydytoju ir (arba) vaistininku. Hipotiroze sergantys asmenys ir asmenys, kuriems paskirtas 
skydliaukės gydymas, turėtų pasitarti su gydytoju. 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.

Prostata – tai gyvybiškai svarbi vyrų endokrininės ir reprodukcinės sistemos liauka. 
Viena iš pagrindinių jos funkcijų – gaminti skystį, kuriuo pernešami spermatozodai.

Bėgant metams ji dažnai keičiasi (padidėja), o tai daro spaudimą ant šlaplės, 
dėl ko gali kilti šlapinimosi problemų.

(1) Cinkas ir selenas padeda ląsteles apsaugoti nuo oksidacinės apkrovos, jie prisideda 
prie normalaus imuninės sistemos funkcionavimo.

Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą bei reprodukcinę sveikatą, taip pat – 
išlaikyti normalų kraujo testosterono lygį.

Selenas prisideda prie normalios spermatogenezės.

Dilgėlės ir gulsčiosios serenojos padeda palaikyti gerą prostatos būklę.

Dilgėlės padeda imuninei sistemai.

Gulsčiosios serenojos padeda palaikyti normalias reprodukcines funkcijas bei 
natūralų vyrų plaukų augimą.

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

vartoti po vieną (1) kapsulę per dieną 
užgeriant 240 ml skysčio.

„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. 041223_EU_lt
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NURODYMAI:

VYRŲ GERA SAVIJAUTA

Vienoje paros dozėje yra

*RMV: referencinės maistinės vertės
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Gulsčiosios serenojos 
Dilgėlės
Brokoliai 
Skiautėtosios puerarijos
Soja 
Krekenos 
Likopenas
Kiaušinių tryniai
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Ką daro „Malepro“?

Ar žinojote, kad...?
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