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Kai siekiate išlaikyti viso organizmo 
pusiausvyrą, rūpintis oda yra nepaprastai 
svarbu. Juk, kai pažvelgiate į veidrodį ir 

matote švarią, lygią ir švytinčią odą, apima išties 
puikus pojūtis? Jūsų oda sustiprina pasitikėjimą 
savimi. O kai kas nors pagiria nuostabią jūsų 
veido odos išvaizdą ir paprašo išduoti jos 
paslaptį, tikrai džiaugiatės.

Pasirinkimai, kuriuos darote kasdien, nulemia ir 
jūsų odos grožį. Visi su jūsų gyvenimo būdu susiję 
pasirinkimai – mityba, skysčių gavimas ir maisto 
papildai – stipriai veikia ir tai, kaip atrodys 
jūsų oda. Šiame žurnalo 4Life® Style numeryje 
patarsime, kaip su „4Life“ produktais rinktis 
teisingai, kad odos kompleksija būtų puiki – tiek 
išvaizda, tiek savijauta.

Kaip PRO-TF™ gali padėti rūpintis jūsų oda? 
Ar mano odos tipui reikalingas drėkinamasis 
kremas? Ar žinojote, kad Nutrastart™ 
reikšmingai prisideda prie odos 
priežiūros? Žinome, kad į kūno priežiūrą 
norite žvelgti kitaip, todėl čia rasite 
atsakymus į visus šiuos klausimus.

„Visi su jūsų gyvenimo būdu susiję pasirinkimai 
stipriai veikia ir tai, kaip atrodys jūsų oda.“

International Life Sciences Award 
Žurnalas Global Health & Pharma kompaniją 4Life įvardijo kaip 
geriausią JAV sveikatos ir fizinės formos palaikymo papildų teikėją.

American Business Award už geriausią naują produktą    
4Life Transform Burn™ gavo apdovanojimą People’s Choice Stevie Award už 
favoritu pripažintą naują produktą. 
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Jei pageidaujate daugiau informacijos apie 4Life produktus, susisiekite su:



Koks yra jūsų odos tipas?

RIEBINORMALI SAUSA KELIŲ TIPŲ DERINYS

Kai nubundate, oda 
dažnai būna riebaluota, 
ypač kaktos, nosies ir 
smakro srityse?

Dažnai pasitaiko dėmelių 
arba spuogų?

Odos poros didelės?

Ar jūsų odos atspalvis 
tolygus?

Odos poros mažos?

Spuogų pasitaiko retai?

Jautrumas odos priežiūros 
produktams pasitaiko 
retai?

Oda, kurios vandens 
ir lipidų kiekis bei jų 
pusiausvyra yra geri.

Taip nutinka tada, kai 
odos liaukos išskiria 
pernelyg daug riebalų – 
lipidų. Dažniau pasitaiko 
jauniems žmonėms.

Tokia oda vienose srityse 
gali būti normali, o kitose 
– riebi. Vadinamoji „T“ 
sritis – tai nosies, kaktos ir 
smakro plotas.

Toks odos tipas gali 
nulemti raudonas dėmes, 
matomas linijas, beveik 
nematomas poras, 
pilkšvumą ir šiurkščią 
kompleksiją.

Jūsų oda atrodo sausa, 
įtempta, šiurkšti arba 
pleiskanojanti?

Jūsų oda pilkšva?

Ant odos yra raudonų 
dėmių?

Odos poros smulkios?

Odos poros vidutinio 
dydžio?

Kakta, nosis ir smakras 
linkę riebaluotis, o 
skruostai atrodo sausi?

Ant nosies ir smakro 
dažnai susidaro inkštirai?

Savaime suprantama, kad nuostabiai ir švytinčiai odai pirmiausiai reikia tinkamos kasdienės 
priežiūros. Tačiau žmonės ne visada žino, kad skirtingų tipų odą prižiūrėti irgi reikia skirtingai. Be to, 
reiktų nepamiršti, kad jūsų odos savybės ilgainiui gali keistis. Odos tipas jūsų paauglystės laikotarpiu 

gali būti visai kitoks, nei dabar.

JŪSŲ ODOS TIPO 
NUSTATYMAS
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Prižiūrėti odą reikia 
pradėti iš vidaus.
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Kai žmogus sulaukia maždaug 25 metų, jo odos ląstelių atsinaujinimas ima lėtėti ir išoriniame odos 
sluoksnyje (dar vadinamame epidermiu) kaupiasi senesnės ląstelės. Dėl to kūno, o ypač – veido, 
oda tampa blankesne, sausesne ir šiurkštesne. Jei to dar nepadarėte, odos priežiūrą kuo greičiau 
įtraukite į kasdienę rutiną. Jei priemonių imsitės vos pasirodžius pirmiesiems senėjimo ženklams, dar 
galima šiuos procesus įveikti ir apsisaugoti nuo didesnės žalos.

5 puslapyje pateikiame patarimų apie tai, kaip tai galėtumėte pasiekti naudodami unikalią ir 
konkurentų pasaulyje neturinčią serijos enummi™ kosmetiką, į kurios sudėtį įeina 4Life Transfer 
Factor™. Visi serijos enummi™ produktai sudėtyje turi detoksikuojamojo ir antioksidacinio poveikio 
medžiagų. Šios medžiagos, drauge su aktyviu gyvenimo būdu ir gerai subalansuota mityba, 
padeda sumažinti odos oksidacinę apkrovą.

TAMSŪS 
RATILAI

Bėgantis laikas, saulės spinduliai, mitybos racionas, kuriame 
trūksta vitaminų arba mineralų, arba rūkymas gali palikti žymes ir 
ant odos. Sužinokite, kaip tai įveikti, kad oda vėl imtų spindėti.
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Prižiūrėti odą reikia pradėti iš vidaus. Tam, kad jūsų oda išliktų sveika ir graži, visų pirma svarbu deramai maitintis ir 
gerti daug vandens. Kai kurie „4Life“ papildai, kurių sudėtyje yra daug vitaminų ir mineralų, gali padėti suteikti odai 
sveikumo ir grožio. 6 ir 7 psl. sužinosite, kaip šie produktai padeda rūpintis jūsų oda.

TAMSŪS 
RATILAI

MIMIKOS 
RAUKŠLĖS

BLUKIMAS 
IR DĖMĖS

NUOVARGIS IR 
SENĖJIMAS

1

2

3

4
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Tamsūs ratilai aplink akis gali būti paveldimi arba 
susidaryti dėl nepakankamos drėgmės arba mitybos, 
kurioje trūksta mineralų bei vitaminų. Jie gali atsirasti 
ir dėl streso. Kremą enummi™ Restoring Eye Cream 
(6) užtepkite švelniai plekšnodami paakių sritį – taip 
išgausite drėkinamąjį ir valomąjį poveikį.

Su amžiumi oda tampa plonesnė ir pasirodo 
raukšlelės bei raukšlės, ypač aplink akis. Kad 
apsaugotumėte odą nuo agresyvaus aplinkos 
poveikio, enummi™ Protective Day Moisturizer (5) ir 
enummi™ Restoring Eye Cream (6) rekomenduojame 
naudoti kasdien.

Saulės spindulių pažeidimai gali pasireikšti įvairiai, 
tačiau dažniausiai tai būna tamsios dėmės arba 
išblukimas. Ar žinojote, kad palaikyti normalią odos 
pigmentaciją padeda varis? Galite vartoti Transfer 
Factor BCV™, kurio sudėtyje yra daug vario, ir 
enummi™ Protective Day Moisturizer (5) bei enummi™ 

Life C Energizing Serum™ (1). Jei norite, kad oda būtų 
lygi, darykite tai kasdien.

Po ilgos darbo dienos jūsų oda jaučiasi pavargusi. 
Streso, šalčio, tabako ir amžiaus veikiama oda 
gali tapti blankesnė ir prarasti sveiką išvaizdą. 
Masažuokite odą sukamaisiais judesiais ir naudokite 
enummi™ Life C Energizing Serum™ (1), kuris suteiks 
jai energijos. Jei norite, kad oda per naktį visiškai 
atsigautų, užtepkite enummi™ Night Recovery Cream 
(2).

Odos priežiūros 
kosmetikos linijoje enummi™ 

Skin Care perdavimo faktoriai 
puikiai dera su sudedamosiomis 
dalimis, kurios drėkina, maitina ir 

apsaugo jūsų odą, nes ji 
to nusipelno.

Ar žinojote, kad...?
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Trys svarbūs dalykai
kad oda švytėtų

ODOS

PRIEŽIŪROS

PATARIMAI

1 2 3
Odos priežiūra – tai svarbi kasdienių veido priežiūros ritualų sritis, tačiau tai 
– anaiptol ne viskas. Jei norite, kad oda atrodytų puikiai, svarbu pasirūpinti ir 

tinkama mityba bei pakankamai ilsėtis.

Priežiūra Mityba Poilsis
Kad oda būtų sveika ir graži, reikia 
nepamiršti ją valyti ir prižiūrėti.

Kai oda švari, maistines medžiagas 
ir veido priežiūros kremą ji sugeria 
efektyviau. Būtent tam tobulai tinka 
švelnus veido valiklis enummi™ Gentle 
Facial Cleanser.

Drėkinimą ir apsaugą nuo ultravioletinių 
spindulių bei agresyvaus išorės 
poveikio visą dieną užtikrinti padeda 
drėkinamoji priemonė enummi™ 
Protective Day Moisturizer. Nakčiai 
rekomenduojame kremą enummi™ 
Night Recovery Cream, kuris veikia 
jums miegant. Jis padeda jūsų odai 
pailsėti, o ląstelėms – atsinaujinti.

Veiksmingiausia grožio gudrybė – tai 
poilsis. Ilsėjimasis turi įeiti į kiekvieno 
žmogaus dienotvarkę, nes ląstelės 
regeneruojasi naktį, paprastai 4–5 
val. ryto. Jei norite, kad oda ryte 
švytėtų, būtina miegoti ne mažiau kaip 
7 valandas ir prieš gulantis į lovą odą 
paruošti.

Per miego ciklą atsinaujina ląstelės, 
be to, organizmas natūraliai pašalina 
toksinus bei nuodingas medžiagas, 
pagamintas savo paties ląstelių. Naktį 
reguliuojama ir kolageno sintezė. 
Kaip nurodyta prie 2 punkto, būtent 
kolagenas odai suteikia stangrumo 
ir tankio.

Norimą odos kompleksiją išlaikysite 
lengviau, jei naudosite kremą enummi™ 
Night Recovery Cream, o jei norite, 
kad miegas būtų dar sveikesnis, prieš 
naktį suvartokite maišelį RiteStart™; 
taip jūsų oda gaus vitaminų, mineralų, 
antioksidantų, nepakeičiamųjų riebalų 
rūgščių ir 4Life Transfer Factor Plus™.

gausiai ant veido ir 
kaklo užtepkite švelniais 
sukamaisiais masažavimo 
judesiais. Kad rezultatai 
būtų kuo geresni, naudokite 
kiekvieną vakarą.

enummi™ Night 
Recovery Cream

Kai mityba subalansuota, tai rodo ne 
mūsų figūra, bet ir veidas.

Kalbant apie mitybą, svarbu prisiminti 
kolageno vaidmenį odai. Kolagenas, 
dar vadinamas „jaunystės baltymu“ 
yra svarbiausias organizmo baltymas. 
Kolagenas sudaro daugiau nei 25 % 
visų organizmo baltymų. Jis, be kitų 
dalykų, odai suteikia stangrumą ir 
švytėjimo įspūdį.

Ar žinojote, kad vartojant 
PRO-TF ™ oda gali 
pradėti atrodyti geriau? 
Su kiekviena šio kokteilio 
doze gaunate lizino ir 
prolino – nepakeičiamųjų 
aminorūgščių, reikalingų 
kolagenui gaminti.

 
Labai svarbu ir organizme palaikyti 
tinkamą vitamino C lygį, nes be šios 
medžiagos kolagenas negaminamas. 
Nepamirškite į savo racioną įtraukti 
apelsinų, braškių arba kivių, taip pat 
kasdien mėgaukitės skaniosiomis sultimis 
Riovida™, padėsiančiomis užtikrinti 
pakankamą vitamino C kiekį.
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ODOS 
PIGMENTACIJA

NEŠVARUMAI IR 
NORMALIOS ODOS PRIEŽIŪRA

Jei norite išlaikyti sveiką ir švarią odą, visų pirma reiktų rūpintis 
sveika mityba bei aktyviu odos valymu bei priežiūra. Veido 
valikliu enummi™ Gentle Facial Cleanser galite pašalinti 
nešvarumus ir makiažo likučius. Be to, varis, cinkas, vitaminas 
A ir kai kurie B grupės vitaminai padeda odai suteikti daugiau 
skaistumo ir švytėjimo. Daugiau vitaminų ir mineralų gausite su 
kasdienėmis 4Life Transfer Factor Plus™, NutraStart™ ir RiteStart™ 
dozėmis.

SENĖJIMAS IR 
OKSIDACINIS STRESAS

PUOSELĖKITE SAVO ODĄ
KAIP „4LIFE®“ PRODUKTAI PAGRAŽINA 
JŪSŲ ODOS KOMPLEKSIJĄ?

AR JAU BANDĖTE 
NUTRASTART™ 
KOKTEILIUS? 
Tai – nepaprastai skanus vitaminų 
ir mineralų šaltinis, padedantis 
iš odos šalinti nešvarumus, 
įveikti oksidacinį stresą ir neleisti 
atsirasti tamsesnėms dėmėms. Visi 
privalumai!

viena iš šio gaivinamojo toniko pareigų yra 
pasirūpinti tinkamu jūsų odos pH balansu. 
Jį reiktų naudoti veidą jau nuplovus, tačiau 
prieš drėkinamąją priemonę.

enummi™ 
Refreshing Toner

Su amžiumi ir dėl ultravioletinių spindulių poveikio 
ant neuždengtos odos dažnai atsiranda tamsesnių 
plotų. Kovojant su netolygia odos pigmentacija geru 
sąjungininku gali tapti varis. Šio metalo gausite su 
NutraStart™ ir RiteStart™. Be to, odą drėkinti ir saugoti nuo 
saulės spindulių poveikio patariame naudojant enummi™ 
Day Moisturizer SPF 15.

Suvaldyti ir slopinti senėjimo ženklus galite su enummi™ 
Restoring Eye Cream. Riboflavinas (B2), vitaminas C, varis 
ir cinkas tiesiogiai veikia ląstelių senėjimą. Šie mineralai 
– tai ląstelių antioksidantų šaltinis. Jų gausite iš RiteStart™, 
NutraStart™, BCV™, NutraStart™, Glucoach™ sulčių Riovida™ ir 
Riovida Burst™.



enummi™ Gentle Facial Cleanser 
Švelniai nuplauna nešvarumus, makiažą ir ląstelių irimo 
likučius, tačiau neatima odos natūralios drėgmės, kad 
kompleksija būtų gaivi ir švari.

• Sudėtyje turi augalinių ekstraktų ir vitaminų, kurie valant 
drėkina.

• Valo švelniai, kad išlaikytų odos gaivumą ir minkštumą.  

 
enummi™ Refreshing Toner 
Puoselėja jūsų odą vitaminais, antioksidantais ir gyvybiškai 
reikalinga drėgme, kad išlaikytų pusiausvyrą ir paruoštų geriau 
priimti maistines medžiagas.

• Sustiprina odą natūraliomis drėkinamosiomis medžiagomis, 
kad drėgmė išliktų geriau.

• Atkuria pH pusiausvyrą ir nuo odos išvalo nešvarumus bei 
negyvas odos ląsteles. 

enummi™ Life C Energizing Serum 
Tai – vitamino C ir kitų augalinių medžiagų derinys, 
padedantis suteikti energijos pavargusiai odai, pagražinti 
jos tekstūrą ir šviesumą, sumažinti su amžiumi atsirandančias 
dėmes ir užtikrinti odos apsaugą nuo atmosferos.

• Padeda pašviesinti odą, išlyginti jos spalvą ir nuslopinti su 
amžiumi atsirandančias dėmes – tai išgaunama vitaminu C 
ir kitomis augalinėmis medžiagomis.

• Pavargusiai odai suteikia energijos ir švytėjimo.

enummi™ Protective Day Moiturizer 
Užtikrina gyvybiškai svarbią apsaugą, o maistinėmis 
medžiagomis ir antioksidantais sukuria drėgmės barjerą, kad 
oda gautų vandens, maisto medžiagų bei apsaugą.

• Plataus spektro SPF 15 apsauga nuo saulės.

• Odai teikia puikiai apsaugančius antioksidantus.

 

enummi™ Restoring Eye Cream 
Sumažina tamsius ratilus, paburkimą, raukšleles ir raukšles, 
padeda apsaugoti jautrią paakių sritį, kad oda aplink akis 
būtų šviesesnė ir lygesnė.

• Tamsius ratilus apie akis padeda įveikti peptidais, kurie 
sumažina paburkimą, raukšleles ir raukšles.

• Aminorūgštimis atkuria svarbiausių maistinių medžiagų 
atsargas.

 
enummi™ Night Recovery Cream 
Dirba, kai miegate: atnaujina, padeda išlaikyti drėgmę ir 
slopina senėjimo ženklus, todėl ryte oda jausis gaiviau ir 
labiau švytės.

• Į sudėtį įeina daug drėgmės turintis kompleksas, suteikiantis 
drėgmės ir drėgmę išlaikančių medžiagų, kad oda 
palaikytų natūralų drėgmės barjerą.

• Atnaujina ir didina odos spindesį, kol miegate.

Odos priežiūra, kuria galite pasitikėti

enummi™ 
Skin Care System 

6 JŪSŲ ODOS BIČIULIAI
su Transfer Factor™

MAISTO PAPILDAI NĖRA MAISTO PAKAITALAI. SVARBU ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA BEI SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS.


