RiteStart

™

UNISEX

Z 4LIFE TRANSFER FACTOR™ TRI-FACTOR™ FORMULA

POLSKI

ŹRÓDŁO WITAMIN, MINERAŁÓW
I KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
WŁAŚCIWY POCZĄTEK DNIA
RiteStart™ pomoże ci czuć się i wyglądać wspaniale. Zapewnia energię i
niezbędne wsparcie pozwalające cieszyć się aktywnym życiem.
RiteStart, jeden z bestsellerów wśród suplementów 4Life, zawiera wszystkie kluczowe składniki
niezbędne do prawidłowego odżywienia organizmu oraz dodatkowe korzyści, jakie oferuje 4Life
Transfer Factor Plus TriFactor Formula. Zawiera witaminy, sole mineralne, niezbędne kwasy tłuszczowe
(w tym Omega-3 i Omega-6), kompleksową mieszankę antyoksydantów i substancji przeznaczonych
konkretnie dla kobiet lub mężczyzn. Wygodne saszetki sprawiają, że codzienne przyjmowanie
suplementów jest łatwe i nieskomplikowane.

KOMPLEKSOWY SUPLEMENT DLA MĘŻCZYZN I KOBIET

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:
• 1 Kapsułkę miękką BioEFA ™
• 1 Kapsułkę przeciwutleniającą
• 1 Kapsułkę multiplex (witaminy i minerały)
• 1 Kapsułkę Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™

AKTYWNY
STYL ŻYCIA

SASZETKI

TRI-FACTOR
FORMULA

30

SPOSÓB UŻYCIA: Tspożywać dwie (2) saszetki
dziennie z 240 ml płynu. W celu uzyskania
optymalnych rezultatów zaleca się stosować
razem z porannym i południowym posiłkiem.
Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego
stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W SPOSÓB
NIEDOSTĘPNY DLA MAŁYCH DZIECI.
SKŁADNIKI

Wartość odżywcza
Ilość porcji dziennych w opakowaniu: 15
Ilość w porcji dziennej (2 zestawy) % RWS*

Ilość w porcji dziennej (2 zestawy) % RWS*

Wapń

150 mg

19%

Olej lniany

Magnez

57 mg

15%

Sześciofosforan inozytolu

Witamina C

15 mg 19%
10 mg 100%
3,6 mg 26%

Cynk
Żelazo
Niacyna
Kwas Pantotenowy

3 mg 19%
2 mg 33%

Soja
Bioflawonoidy cytrusowe
Siara

191,66 mg —
Olej z nasion Ogórecznika lekarskiego 186 mg —
Olej z nasion Krokosza barwierskiego 158 mg —

1,8 mg

Witamina B6

Kurkumina

Miedź

0,6 mg 43%
0,5 mg 50%

Witamina A

450 µg 56%

Kordyceps

Witamina B1

0,4 mg 36%
0,4 mg 29%

Kora Sosnowa

Witamina B2

Żółtko jaja

Nasienie winogrona

Biotyna

70 µg 140%

Drożdże piekarskie

Kwas Foliowy

40 µg 20%
1 µg 20%

Agaricus

0,4 µg 16%

Owies

Witamina D3
Witamina B12
Olej rybi
Zielona herbata

1030 mg
309 mg

—
—

*RWS: Referencyjne wartości spożycia

257,5 mg —
210 mg —

Acerola

Witamina E

15%

266 mg —
262,82 mg —
260,22 mg —

Aloes
Maitake
Shitake

157,5 mg

—
90 mg —
74,28 mg —
63 mg —
63 mg —
57,9 mg —
35 mg

—
34 mg —
33,34 mg —
20 mg —
20 mg —

KAPSUŁKI MULTIPLEX: Fosforan trójwapniowy, środek przeciwzbrylający (celuloza
mikrokrystaliczna), stabilizator (żelatyna), tlenek magnezu, kwas askorbinowy, substancja
wypełniająca (stearynian magnezu), biotyna, siarczan żelazawy, beta karoten, amid kwasu
nikotynowego, glukonian miedzi, środek przeciwzbrylający (dwutlenek krzemu), octan
D-alfa tokoferolu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy,
cholekalcyferol, ryboflawina, cyjanokobalamina i kwas pteroilomonoglutaminowy
KAPSUŁKI TRANSFER FACTOR ™ PLUS TRI-FACTOR ™ FORMULA: 4Life Tri-Factor Formula
(wyprodukowany z siary krowiej (mleka) i żółtka jaja), sześciofosforan inozytolu, wyciąg
z nasion soi (Glycine max), stabilizator (żelatyna), glukonian cynku, Kordyceps chiński
(Cordyceps sinensis), drożdże piekarskie, Agaricus blazei (Agaricus blazeii), aloes (Aloe
barbadensis), wyciąg z nasion owsa (Avena sativa), grzyb maitake (Grifola frondosa),
grzyb shiitake (Lentinus edodes), środek przeciwzbrylający (stearynian magnezu) i środek
przeciwzbrylający (dwutlenek krzemu).
KAPSUŁKI O DZIAŁANIU PRZECIWUTLENIAJĄCYM: Zielona herbata (Camellia
sinensis), bioflawonoidy cytrusowe, stabilizator (żelatyna), acerola (Malpighia glabra),
kurkumina (Curcuma longa), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), winorośl
(Vitis vinifera), sosna (Pinus maritima), środek przeciwzbrylający (stearynian magnezu) i środek
przeciwzbrylający (dwutlenek krzemu).
MIĘKKIEJ KAPSUŁKI BIOEFA™: olej rybny, stabilizator (żelatyna), olej z nasion lnu (Linum
usitatissimum), materiał powłokowy (gliceryna), olej z nasion Ogórecznika lekarskiego
(Borago officinalis), olej z nasion Krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius), woda i
środek konserwujący (ekstrakt bogaty w tokoferol).

PRODUKTY 4LIFE® NIE SĄ PRZEZNACZONE DO DIAGNOZOWANIA, LECZENIA, WYLECZENIA LUB ZAPOBIEGANIA JAKIEJKOLWIEK CHOROBIE.
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