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TINKAMA DIENOS PRADŽIA
„RiteStart“ sukurtas tam, kad atrodytumėte ir jaustumėtės puikiai, turėtumėte 
energijos ir gautumėte konkrečios pagalbos ten, kur jos reikia.

VITAMINŲ, MINERALŲ IR NEPAKEIČIAMŲJŲ 
RIEBALŲ RŪGŠČIŲ ŠALTINIS

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

VARTOJIMO BŪDAS: po du (2) pakelius per 
parą, užgeriant 240  ml skysčio. Kad rezultatai 
būtų kuo geresni, vartokite su maistu ryte 
ir vakare. Neviršykite rekomenduojamos paros 
dozės. Tai nėra maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir 
subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. 
LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

MULTIPLEX KAPSULĖS: trikalcio fosfatas, lipnumą mažinanti medžiaga (mikrokristalinė 
celiuliozė), stabilizatorius (želatina), magnio oksidas, askorbo rūgštis, užpildas (magnio 
stearatas), biotinas, geležies (II) sulfatas, beta karotinas, niacinamidas, vario gliukonatas, 
lipnumą mažinanti medžiaga (silicio dioksidas), d-α-tokoferolio acetatas, kalcio 
D-pantotenatas, piridoksino hidrochloridas, tiamino mononitratas, cholekalciferolis, 
riboflavinas, cianokobalaminas ir pteroilmonogliutamo rūgštis.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS TRI-FACTOR™ KAPSULĖS: Junginys „4Life Tri-Factor 
Formula“ (pagamintas iš karvių pieno krekenų ir kiaušinių trynio), inozitolio heksafosfatas, 
sojų (Glycine max) pupelių ekstraktas, stabilizatorius (želatina), cinko gliukonatas, Cordyceps 
sinensis, kepimo mielės, Agaricus blazeii, alavijai (Aloe barbadensis), avižų (Avena sativa) 
sėklų ekstraktas, kuokštinių grifolių vaisiakūnių (Grifola frondosa), valgomieji danteniai (Lentinus 
edodes), lipnumą mažinančios medžiagos (magnio stearatas ir silicio dioksidas).

ANTIOKSIDANTŲ KAPSULĖS: žalioji arbata (Camellia sinensis), citrusiniai bioflavonoidai, 
stabilizatorius (želatina), pilkosios malpigijos (Malpighia glabra), dažinės ciberžolės (Curcuma 
longa), užpildas (mikrokristalinė celiuliozė), vynuogės (Vitis vinifera), pušys (Pinus maritima), 
lipnumą mažinančios medžiagos (magnio stearatas ir silicio dioksidas).

BIOEFA™ MINKŠTOS KAPSULĖS: žuvų taukai, stabilizatorius (želatina), linų (Linum 
usitatissimum) sėmenų aliejus, dengiamoji medžiaga (glicerinas), vaistinių agurklių (Borago 
officinalis) sėklų aliejus, dažinių dygminų (Carthamus tinctorius) sėklų aliejus, vanduo ir 
konservantas (didelės tokoferolių koncentracijos ekstraktas).

SUDĖTIS

SU 4LIFE TRANSFER FACTOR™ TRI-FACTOR™ FORMULA 

UNISEXUNISEXRiteStart™

„RiteStart“ – tai vienas iš perkamiausių mūsų produktų. Jo sudėtyje yra visi pagrindiniai komponentai 
visavertei mitybai palaikyti ir junginys „4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula“. Modernus 
nepakeičiamųjų riebalų rūgščių (įskaitant omega 3 ir omega 6), galingų antioksidantų ir kitų pagalbinių 
medžiagų derinys, pritaikytas vyrų arba moterų poreikiams, – tai galimybė paprastai ir patogiai 
papildyti kasdienę mitybą.

PAKELIAI

30TRI-FACTOR 
FORMULA

UNIVERSALUS MAISTO PAPILDAS VYRAMS IR MOTERIMS

KIEKVIENAME PAKELYJE YRA:
• 1 BioEFA™ minkštų kapsulė
• 1 Antioksidantų kapsulė
• 1 Multiplex kapsulė (vitaminai ir mineralai)
• 1 „Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™“ kapsulė

AKTYVUS 
GYVENIMAS

LIETUVIŠKAI

Kalcis 150 mg 19 %
Magnis 57 mg 15 %
Vitaminas C 15 mg 19 %
Cinkas 10 mg 100 %
Geležis 3,6 mg 26 %
Niacinas 3 mg 19 %
Pantoteno rūgštis 2 mg 33 %
Vitaminas E 1,8 mg 15 %
Vitaminas B6 0,6 mg 43 %
Varis 0,5 mg 50 %
Vitaminas A 450 µg 56 %
Vitaminas B1 0,4 mg 36 %
Vitaminas B2 0,4 mg 29 %
Biotinas 70 µg 140 %
Folio rūgštis 40 µg 20 %
Vitaminas D3 1 µg 20 %
Vitaminas B12 0,4 µg 16 %
Žuvų taukai 1030 mg -
Žalioji arbata 309 mg -

Linų sėmenų aliejus 266 mg -
Sojos 260,22 mg -
Citrusiniai bioflavonoidai 257,5 mg -
Inozitolio heksafosfatas 256,5 mg -
Krekenos 210 mg -
Pilkosios malpigijos 191,66 mg -
Vaistinių agurklių sėklų aliejus 186 mg -
Dažnių dygminų agurklių sėklų aliejus 158 mg -
Dažinės ciberžolės 157,5 mg -
Kiaušinių tryniai 90 mg -
Cordyceps sinensis 74,28 mg -
Pušų žievė 63 mg -
Vynuogių sėklos 63 mg -
Kepimo mielės 57,9 mg -
Agaricus Blazeii 35 mg -
Alavijai 34 mg -
Avižos 33,34 mg -
Kuokštinės grifolės 20 mg -
Valgomieji danteniai 20 mg -
*RMV: referencinė maistinė vertė

Mitybinė informacija
Dozių kiekis pakuotėje: 15
Vienoje paros dozėje (2 pakeliuose)  % RMV* Vienoje paros dozėje (2 pakeliuose)  % RMV*

VARTOJIMO BŪDAS: po du pakelius per parą, užgeriant 240 ml vandens. Kad rezultatai būtų kuo 
geresni, vieną pakelį suvartokite ryte ir dar vieną pakelį vakare.


