
Suplement diety zawierający wysokiej jakości 
białka hydrolizowane, które pomagają w 

zwiększaniu i utrzymaniu masy mięśniowej

Czekoladowy 
smak2

Hydrolizowane 
białko1

Egzogenne 
aminokwasy3 

Endogenne 
aminokwasy5

Źródło
 białka4

Niska zawartość 
cukru6

PRO-TF™ O SMAKU CZEKOLADOWYM

4Life Transfer Factor™
 Formula7

(1) Dobrze wchłanialne i lekkostrawne białka. 
(2) Naturalny smak czekoladowy.
(3) Histydyna, izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, treonina, tryptofan i walina. 
(4) 10 g białka w koktajlu. 
(5) Alanina, arginina, kwas asparaginowy, cysteina, kwas glutaminowy, glicyna, prolina, seryna i tyrozyna. 
(6) Mniej niż 1 g na koktajl (1 miarka PRO-TF na 240 ml wody). 
(7) Siara i żółtko jajka, 300 mg na koktajl. 



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.

Białka to składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Stanowią główny budulec mięśni oraz pełnią inne ważne funkcje, 
na przykład wspomagają układ odpornościowy.

Źródła białka zawarte w suplemencie PRO-TF (serwatka i białko jaja) zawierają 
zbilansowane ilości aminokwasów egzogennych oraz 2,3 g aminokwasów 
rozgałęzionych (BCAA) – izoleucynę, leucynę i walinę. 

Białka hydrolizowane są dobrze wchłanialne i lekkostrawne. 

Dzięki niskiej zawartości tłuszczu i cukru produkt ten może być z powodzeniem 
stosowany przez sportowców oraz osoby pragnące kontrolować wagę.

Histydyna
Izoleucyna*
Leucyna*
Lizyna
Metionina
Fenyloalanina
Treonina
Tryptofan
Walina*

Kalorie:
Białko:
Całkowita zawartość węglowodanów:
    W tym cukier: 
Całkowita zawartość tłuszczu:
4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula:

216 mg
610 mg

1140 mg
954 mg
239 mg
398 mg
610 mg
159 mg
610 mg

70 kcal 
10 g

4 g
<1 g

1 g
300 mg

504 mg
371 mg

1140 mg
239 mg

1723 mg
212 mg
769 mg
636 mg
345 mg

Alanina
Arginina
Kwas asparaginowy
Cysteina
Kwas glutaminowy
Glicyna
Prolina
Seryna 
Tyrozyna

Aminokwasy egzogenne

Ilość w koktajlu

Aminokwasy endogenne
* Aminokwasy rozgałęzione

PROFIL AMINOKWASÓW W 
PRO-TF O SMAKU CZEKOLADOWYM

Informacje o suplemencie (jeden koktajl)

Typowa dawka na jedną (1) miarkę (19,5 g)

Porcja: 19,5 g (1 miarka) 
Liczba miarek w opakowaniu: 46

Dodać jedną (1) miarkę (19,5 g) proszku do 
240 ml zimnej wody. Wstrząsać lub mieszać 
aż do rozpuszczenia. Wypić. Spożywać jedną 
porcję dziennie. Termin przydatności do 
spożycia po otwarciu: 30 dni

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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MASA NETTO

STOSOWANIE:

SKŁADNIKI:

B IAŁKO HYDROLIZOWANE

PRO-TF™O SMAKU CZEKOLADOWYM
• Trudno Ci powrócić do ćwiczeń następnego dnia?
• Chcesz zoptymalizować treningi siłowe?
• Nie masz czasu na zdrowe śniadanie?

CO OFERUJE PRO-TF O SMAKU CZEKOLADOWYM

Białko serwatkowe (mleko, soi), maltodekstryna, białko z jaja, kakao w proszku, naturalny 
aromat czekolady, triglicerydy o średniej długości łańcucha, 4Life Tri-Factor™ Formula 
(zrobiona z siary (mleko) i żoltka jaja), chlorek sodu, środki zagęszczające (guma ksantanowa, 
karboksymetyloceluloza sodowa), substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K).


