4Life Fortify

Sustiprinkite vaiką
ar ištisą šeimą

™

Visaverčio maisto paketas
Ką galėtų nuveikti maža
mergaitė, gavusi visavertį
šiltą patiekalą? Ko ji galėtų
pasiekti, apie ką svajoti?
Kuo ji galėtų tapti užaugusi?
Daugelyje pasaulio vietų
vaikai negauna tinkamo
maisto, kurio jiems reikia
kasdien. Jų motinos ir tėvai
vargsta siekdami mažuosius
bent išmaitinti, o ką jau
kalbėti apie sveiką maistą,
kuris vaikams suteiktų
vitaminų bei mineralų,
reikalingų užaugti stipriems.
Dar blogiau gali būti
vaikams, gyvenantiems
našlaičių namuose. Dažnai
maisto tiesiog nepakanka,
vaikai turi kęsti alkį, dažnai
negali susikaupti mokykloje.

Kiekvienas nupirktas „4Life Fortify“
maišelis yra paaukojamas skurdžiai
gyvenantiems pasaulio vaikams. Tuo
rūpinasi mūsų partnerė „Feed the
Children“, kuri yra nepriklausoma
platinimo kompanija.

„4Life Transfer Factor™“
kompleksas. Visa tai sudaro
puikų bendros jų savijautos
pagrindą.
Šiuose paketuose yra
vitaminų bei mineralų,
kurių augantiems vaikams
taip reikia. Gavęs šiltą ir
gausų reikiamų medžiagų
patiekalą vaikas gali
susikaupti ir įveikti kasdienes
užduotis, geriau mokytis
matematikos, pasaulio
pažinimo ir geografijos,
o ne tiesiog galvoti, kaip
numalšinti alkį.

Sudėtis: ilgagrūdžiai baltieji ryžiai, lęšiai,
raudonosios pupelės, struktūruoti augaliniai
baltymai, dekstrinas, baltųjų ryžių miltai, česnakai,
svogūnai, vitaminų mišinys (kalcio karbonatas,
magnio oksidas, kalio chloridas, askorbo rūgštis,
tokoferilo acetatas, d-kalcio pantotenatas,
niacinamidas, cinko gliukonatas, karbonilo
geležis, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas,
tiamino mononitratas, mangano sulfatas, vario
gliukonatas, vitamino A palmitatas, folio rūgštis,
natrio selenitas, kalio jodidas, biotinas, chromo
chloridas, fitonadionas, cianokobalaminas,
cholekalciferolis), žaliosios ir raudonosios
paprikos, morkos, druska, karvių krekenų filtratas
ir kiaušinių trynių koncentratas, hidrolizuoti sojų ir
kukurūzų baltymai, ksantano derva, petražolės ir
aromatinės medžiagos.
SUDĖTYJE YRA PIENO, KIAUŠINIŲ IR SOJŲ.

Kiekvienas „4Life Fortify“
paketas – tai 24 kokybiškos
vaikiškos maisto porcijos,
sudarytos iš ryžių, lęšių ir
pupelių, taip pat – visavertis
vitaminų, mineralų bei

24

PORCIJOS

15
LP

Neskirta nei perparduoti, nei
asmeniniams poreikiams.
Skirta aukoti per organizaciją „Feed the Children“.

*PASTABA: patiekalų paketai „4Life Fortify“ nesiunčiami į Europą. Už patiekalų paketų „4Life Fortify“ pirkimą, aukojimą bei reklamavimą kompanija „4Life Research™“ atsilygina. Suprantame, kad labdaros projektui „Foundation 4Life“, kurį vykdome jau daug metų, reikalingas
platintojų laikas bei ištekliai, todėl į paketo kainą yra įtraukti komisiniai. „4Life Fortify“ – tai produktas, sukurtas ir palaikomas „4Life Research“, kuri pati yra pelno siekianti kompanija. Paaukotus patiekalų paketus „4Life Fortify“ ši kompanija perduoda nesiekiantiems pelno
partneriams, tokiems kaip „Feed the Children“. Labdara užsiimantys partneriai „4Life Fortify“ nemokamai pristato skurstantiems vaikams.

