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Z 4LIFE TRANSFER FACTOR™  

MASA NETTO: 804 g

Utrzymanie masy mięśniowej[1].
Redukcja poziomu zmęczenia i znużenia[2].
Prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego[3].
Utrzymanie prawidłowego stanu kości[4].

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni[5].
Prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego[6].
Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym[7].

Zawiera: [1] białko; [2] żelazo, magnez, witaminę C i witaminę B6; [3] żelazo, witaminę A, witaminę 
C, witaminę D, witaminę B6 i witaminę B12; [4] wapń i witaminę D; [5] magnez, wapń i witaminę D; 
[6] magnez, witaminę C, niacynę, witaminę B2, tiaminę, witaminę B6, witaminę B12 i biotynę; [7] 
witaminę C i witaminę B2.

Sugerowany 
sposób 

przyjmowania

SMAK WANILIOWYSMAK WANILIOWYSMAK WANILIOWY
KONTROLOWANIE WAGI

Suplement diety z białkami, witaminami, 
minerałami i błonnikiem.

Spożywanie niezdrowego jedzenia zamiast zbilansowanych posiłków zdarza 
się czasami praktycznie każdemu z nas:
• Niektóre osoby nie lubią jeść śniadania ani wydawać na nie zbyt dużo 

pieniędzy.
• Jeśli podróżujesz lub masz wypełniony kalendarz różnymi zajęciami i 

spotkaniami, możesz nie mieć wystarczająco dużo czasu, by spokojnie 
usiąść i zjeść zdrowy posiłek.

• Gdy wracasz do domu po długim dniu w pracy, nie masz najmniejszej 
ochoty na gotowanie obiadu, dlatego sięgasz po przekąski lub inne 
smakołyki dostępne pod ręką.

NUTRASTART to szybki w przygotowaniu, pożywny i zdrowy produkt 
umożliwiający wyrównanie niedoborów składników odżywczych, jakie 
powstają w wyniku takich sytuacji.

Nie przepadasz za śniadaniami? 
 • 

Nie lubisz gotować obiadów? 
•

Czasami sięgasz po pierwszy lepszy posiłek, 
ponieważ jesteś w podróży lub musisz coś zjeść poza domem?

CO OFERUJE NUTRASTART O SMAKU CZEKOLADOWYM
Każdy koktajl (dwie miarki NutraStart) zawiera 17 g białek o wysokiej wartości organicznej pozyskiwanych z serwatki i 
soi. Odpowiada to ilości białka zawartej w daniu głównym obejmującym porcję ryby, mięsa (np. średniej wielkości filet) 
lub omlet z dwóch jaj.
• Bardzo niska zawartość tłuszczów (głównie zdrowe tłuszcze wielonienasycone)
• Błonnik z grochu
• 11 witamin i 4 minerały pomagające wyrównać niedobory składników odżywczych w diecie
• 100 mg 4Life Transfer Factor™ Formula

Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 070221_EU_pl
PRODUKTY 4LIFE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO DIAGNOZOWANIA LUB LECZENIA CHORÓB ANI ZAPOBIEGANIA IM.
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Z 4LIFE TRANSFER FACTOR™  

SKŁADNIKI
izolat białka sojowego, fruktoza, koncentrat białka 
serwatkowego (mleko), krem słonecznikowy (olej 
słonecznikowy, syrop kukurydziany, kazeinian 
sodu), substancja zagęszczająca (polidekstroza), 
maltodekstryna, substancja słodząca (ksylitol), błonnik 
sojowy, aromat waniliowy, stabilizator (sól sodowa 
karboksymetylocelulozy), fosforan trójwapniowy, aromat 
śmietankowy, tlenek magnezu, chlorek sodu, 4Life 
Transfer Factor™ (pozyskiwany z siary krowiej [mleko] 
i żółtka jaja), kwas L-askorbinowy, octan retinylu, 
glukonian cynku, D-biotyna, cytrynian żelaza, amid 
kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, glukonian 
miedzi, DL-alfa-tokoferol, chlorowodorek pirydoksyny, 
cholekalcyferol, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas 
foliowy, cyjanokobalamina.

Prowadź zdrowy styl życia i stosuj inne produkty 4Life 
zgodnie z własnym celem żywieniowym

SPORTOWCY: Glutamine Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ™ oraz Renuvo™.

KONTROLOWANIE WAGI: 4LifeTransform BURN™, Super Detox™ oraz Fibre System 
Plus™.

SUPLEMENTACJA: 
Kobiety: BioEFA™, Belle Vie™ oraz 4LifeTransform ™ Woman 
Mężczyźni: BioEFA™ , MalePro™ oraz 4LifeTransform ™ Man.

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.

190 kcal
17 g
28 g
10 g

Kalorie: 
Białko:  
Całkowita zawartość węglowodanów:

         w tym cukry: 
5 g
1 g

Całkowita zawartość tłuszczu: 
         w tym tłuszcze nasycone: 

11 g

380 kcal
34 g
56 g
20 g
10 g

2 g
22 g

355 kcal
31,7 g
52,2 g

18,65 g
9,32 g
1,87 g

20,52 gBłonnik: 

Ilość:                                   w koktajlu (53,6 g) / w dziennej porcji / w 100 g

Informacje o wartościach odżywczych
Dzienna porcja: 2 koktajle • Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 15
Wielkość koktajlu: 53,6 g (2 miarki) • Liczba koktajli w opakowaniu: 15

Witamina B1

Wapń

Kwas pantotenowy

Witamina C

Witamina B6

Magnez

Kwas foliowy

Witamina A

Żelazo
Niacyna

Ilość:     w koktajlu / w dziennej porcji

0,3 mg 0,6 mg

219 mg 438 mg

2,1 mg 4,2 mg

14,1 mg 28,2 mg

0,5 mg 1 mg

68,7 mg 137,4 mg

46,6 µg 93,2 µg

985 µg 1,97 mg

3,9 mg 7,8 mg
2,8 mg 5,6 mg

27% 54%

27% 46%

Witamina B2 0,4 mg 0,8 mg 29% 58%

35% 70%

18% 36%

Biotyna 54,4 µg 108,8 µg 109% 218%

36% 72%

18% 36%

23% 46%

123% 246%

28% 56%
18% 36%

Białko sojowe 11 g 22 g — —
Białko serwatkowe 8 g 16 g — —
Błonnik sojowy 2 g 4 g — —
Kazeinian sodu 0,8 mg 1,6 mg — —
Siara 70 mg 140 mg — —
Żółtko jaja 30 mg 60 mg — —

Witamina D 1,2 µg 2,4 µg 24% 48%
Witamina B12 0,4 µg 0,8 µg 16% 32%

Miedź 0,5 mg 1 mg 50% 100%

% RWS* w koktajlu / w dziennej porcji

* RWS: referencyjna wartość spożycia

SMAK WANILIOWYSMAK WANILIOWYSMAK WANILIOWY
KONTROLOWANIE WAGI
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STOSOWANIE
Wsypać dwie (2) miarki NutraStart o smaku 
waniliowym do 240 ml (8 oz) wody. Dobrze 
wymieszać lub wstrząsać aż do uzyskania 

gładkiej, jednorodnej konsystencji. Wypić bezpośrednio 
po przygotowaniu. Po otwarciu zużyć w ciągu 30 dni.

JAK PRZYJMOWAĆ NUTRASTART
• Jeśli chcesz na jego bazie przygotować pełne 

śniadanie, połącz go z owocem, orzechami, płatkami 
owsianymi itp.

• Jeśli chcesz szybko przyrządzić lunch lub obiad, 
połącz go ze zwykłą sałatką lub jogurtem z 
naturalnymi owocami.


