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SU MAISTINĖMIS MEDŽIAGOMIS, PADEDANČIOMIS 
IMUNINEI SISTEMAI FUNKCIONUOTI NORMALIAI

„4LIFE®“ PRODUKTAI NĖRA SKIRTI JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR NUO JŲ APSAUGOTI.

VARTOJIMO BŪDAS: po trys (3) kapsules per parą, užgeriant 
240 ml skysčio.

SUSTIPRINKITE SAVO SVEIKĄ GYVENSENĄ: 
Spróbuj połączyć „4Life Transfer Factor Plus™“ z kolejnymi produktów w 
celu uzupełnienia diety:

„NUTRASTART™“ VANILĖS: fvitaminų ir mineralų šaltinis, padedantis 
išlaikyti normalią medžiagų apykaitą bei sintetinti baltymus, 
normalų raumenų funkcionavimą. Jis taip pat padeda išlaikyti normalų 
imuninės sistemos veikimą.  

„MALEPRO™“/„BELLEVIE™“: perdavimo faktoriai ir kitos 
sudedamosios dalys, padedančios palaikyti vyrų bei moterų 
sveikatingumą.

„BIOEFA™“: nepakeičiamųjų riebiųjų rūgščių – omega 3 ir 
omega 6 – šaltinis.

junginys „4Life Tri-Factor™ Formula“ (pagamintas iš karvių krekenų (pieno) ir 
kiaušinių trynių), inozitolio heksafosfatas, sojų pupelių ekstraktas (Glycine 
max L. Merr.) stabilizatorius (hidroksipropil-metilceliuliozė), kordicepso 
grybienos ekstraktas (Cordyceps sinensis (B.) Saccardo), fermentuotos kepimo 
mielės, cinko mono-L-metionino sulfatas, agariko vaisiakūnių ekstraktas 
(Agaricus blazei), alavijų lapų milteliai (Aloe barbadensis), avižų ekstraktas 
(Avena sativa L.), alyvmedžių lapų ekstraktas (Olea europaea L.), citrinų 
žievelių aromatas, valgomųjų dantenių vaisiakūnių ekstraktas (Lentinula edodes 
(Berk) Pegler), kuokštinių grifolių vaisiakūnių ekstraktas (Grifola frondosa S. F. 
Gray) ir vanduo.
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Porcijos sudedamosios dalys

Mitybinė informacija
Porcijos dydis: Trys (3) kapsulės
Porcijų skaičius talpoje: 30
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Tai – vienas labiausiai perkamų produktų, jo sudėtyje esančių karvių krekenų ir 
kiaušinių trynių poveikį sustiprina mūsų patentuotas junginys „Cordyvant™“.

• Kiekvienoje kapsulėje yra 3,3 mg cinko – maistinės medžiagos, 
padedančios imuninei sistemai atlikti jos įprastines funkcijas.[1] 

• Sudėtyje yra „Cordyvant™“ – mūsų patentuotas įvairių medžiagų 
junginys, į kurį įeina, pavyzdžiui, kuokštinės grifolės, valgomieji danteniai ir 
kordicepsai.
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