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(1) Naturalny aromat cytrynowy
(2) Nie wymaga przechowywania w lodówce.
(3) Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium longum i Bifidobacterium animalis subsp. lactis.
(4) Galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy.
(5) Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus acidophilus.
(6) Zawiera siarę i żółtko jaja.



Ostrzeżenia: Nadmierne spożycie może powodować dolegliwości jelitowe. Unikać przyjmowania produktu razem 
z lekami i innymi suplementami diety zawierającymi błonnik. Produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 
lat. 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.

W ludzkim ciele żyją miliony mikroorganizmów tworzących tzw. mikrobiom. Występują w wielu 
miejscach, np. na skórze i w błonach śluzowych. Mikrobiom wykazuje szereg korzystnych 
dla zdrowia właściwości, w tym optymalizuje wykorzystanie składników odżywczych, bierze 
udział w syntezie niektórych witamin oraz zapewnia nam ochronę.

Współczesny styl życia – spożywanie w nadmiarze wysoko przetworzonej żywności, niskie 
spożycie błonnika, terapie antybiotykowe itd. – powodują ubożenie mikrobioty oraz obniżenie 
jej jakości (np. nierównowagę bakteryjną), co może mieć negatywny wpływ na ogólne 
samopoczucie.

Każda saszetka zawiera 875 milionów jednostek tworzących kolonię z pięciu różnych 
probiotyków. Produkt zawiera dwa rodzaje oligosacharydów oraz błonnik kukurydziany. Dzięki 
naszej technologii mikroenkapsulacji nie musi być przechowywany w lodówce i w optymalny 
sposób uwalnia żywe kultury bakterii o dobroczynnym wpływie na organizm. Każda saszetka 
zawiera 100  mg 4Life Tri-Factor™ Formula. Produkt gotowy do spożycia. Można go łatwo 
zabrać ze sobą i podzielić się nim z innymi. Przyjemny cytrynowy smak.

Probiotyki to „żywe mikroorganizmy, które po podaniu w odpowiedniej ilości wywołują korzyści 
zdrowotne w organizmie gospodarza”1.
Oligosacharydy to „składniki odżywcze, które poprzez selektywną stymulację wzrostu i/lub 
aktywności różnych gatunków mikroorganizmów w mikrobiocie jelitowej korzystnie działają 
na organizm gospodarza”2.

galaktooligosacharydy, błonnik kukurydziany, fruktooligosacharydy, całkowicie 
uwodorniony olej kokosowy (Cocos nucifera), cukier trzcinowy, maltodekstryna, 4Life 
Tri-Factor Formula (z siary (mleko) i żółtka jaja), żelatyna rybna, naturalny aromat 
cytrynowy, zagęszczacz (glicerol), Bifidobacterium longum subsp. infantis, chlorek sodu, 
emulgator (lecytyna sojowa), Bifidobacterium longum, stabilizator (pektyny), Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis.

1. FAO/WHO, 2001  2. Na podstawie Roberfroida i innych autorów, 2010

Probiotyki i oligosacharydy wykazują bardzo dobry synergizm działania.

INFORMACJE O WARTOŚCIACH 
ODŻYWCZYCH:
Dzienna porcja: Jedna (1) saszetka
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 15

Przyjmować jedną (1) saszetkę dziennie. 
Wsypać całą zawartość do ust.
Połknąć BEZ ROZGRYZANIA. Można 
popić wodą lub innym napojem. Produkt 
nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 
3 lat. Dzieci w wieku od 3 do 12 lat mogą 
przyjmować mniejsze ilości w ciągu dnia.

Pierwszy miesiąc – jedna saszetka dziennie
Drugi i kolejne miesiące – jedna saszetka co 
drugi dzień

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im. 
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. ©2023 4Life Trademarks, LLC.
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STOSOWANIE:

SKŁADNIKI:

PROBIOTYKI I  OLIGOSACHARYDY

Ilość w dziennej porcji

* CFU: jednostki tworzące kolonię

14 kcal 
0,12 g 

2,8 g
0,37 g
0,21 g
0,18 g 
0,02 g

1000 mg 
500 mg

70 mg
30 mg

13,5 mg/ 
250 mln CFU*

4 mg/
250 mln CFU*  

1,7 mg/
125 mln CFU*  

1,5 mg/
125 mln CFU*

149,94 mg/
250 mln CFU*  

Kalorie 
Białko 
Całkowita zawartość węglowodanów 
    w tym cukry
Całkowita zawartość tłuszczu
   w tym tłuszcze nasycone
Błonnik

Galaktooligosacharydy 
Fruktooligosacharydy
Colostrum (siara)
Żółtko jaja 
Bifidobacterium infantis

Bifidobacterium longum

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus acidophilus

Bifidobacterium lactis

Czy wiesz, że...?

PRE/O™

146,5 g / 5,17 oz

15
SASZETEK

MASA NETTO
Co oferuje PRE/O?


