
Maisto papildas, kurio ingredientai
padeda odai ir plaukams.

4LIFE TRANSFER FACTOR™
COLLAGEN TRI-FACTOR™ FORMULA

(1) Prisideda prie normalaus kolageno, reikalingo tinkamai funkcionuoti odai, susidarymo.
(2) Vitaminai A ir C, biotinas padeda išlaikyti normalias odos sąlygas.
(3) Biotinas skatina plaukų sveikumą.
(4) Vitaminai C, E ir biotinas saugo ląsteles nuo oksidacinės apkrovos.
(5) Pagaminta iš krekenų ir kiaušinių trynių.
(6) Vitaminai A, C ir biotinas prisideda prie normalaus imuninės sistemos funkcionavimo.
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Gaivus braškių ir 
mangų skonis

MAITINAMOJI KOSMETIKA



AR ŽINOJOTE, KAD...?

Oda – didžiausias mūsų kūno organas. Jos plotas 
siekia 1,5-2 m2 , oda sudaro maždaug 7 % bendrojo 
žmogaus kūno svorio. Odą sudaro trys sluoksniai:

Tikrąją odą sudaro, be kitų dalykų, kolageno pluoštai. 
Ilgainiui kūno pagaminamas kolageno kiekis mažėja, 
todėl oda praranda stangrumą, drėgnumą, atsiranda 
raukšlelės ir raukšlės. Iš tikrosios odos taip pat auga 
plaukeliai. Rūpinimasis oda ir plaukais prasideda 
mūsų viduje. Yra tam tikros maisto medžiagos, 
padedančios odai sukurti geresnes sąlygas. Be 
to, puikiais sąjungininkais gali tapti sveiki įpročiai, 
tokie kaip subalansuota mityba, derama hidratacija, 
pakankamai miego, mažiau streso ir, žinoma, reguliarus 
mankštinimasis.

Epidermis: 
išorinis sluoksnis

Poodis:
vidinis sluoksnis

Tikroji oda: 
vidurinis sluoksnis



MITYBINĖ INFORMACIJA
Paros dozė: vienas (1) pakelis
Paros dozių kiekis pakuotėje: 15

15

VIENĄ (1) PAKELĮ SUMAIŠYTI SU 240 ML 
ARBA DAUGIAU JŪSŲ MĖGSTAMO 
GĖRIMO. VARTOTI KARTĄ PER PARĄ.

120g
PAKELIŲ GRYNASIS 

SVORIS

SUDĖTIS: 
Hidrolizuotas žuvų kolagenas, sacharozė, 
maltodekstrinas, vištienos kaulų sultinys, natūrali 
braškių ir mangų aromatinė medžiaga, L-askorbo 
rūgštis, rūgštingumo reguliatorius (obuolių rūgštis), 
rūgštingumo reguliatorius (citrinų rūgštis), natrio 
chloridas, dumblių (Haematococcus pluvialis) 
milteliai, d-alfa tokoferilo acetatas, junginys „4Life 
Tri-Factor Formula“ (pagamintas iš krekenų (pieno) 
ir kiaušinių trynių), d-biotinas, saldiklis (steviolio 
gliukozidai), rūgštingumo reguliatorius (natrio 
acetatas), hidrolizuotos kiaušinių membranos, 
retinilo acetatas ir kviečių ekstraktas 
(Triticum aestivum).



Produkto profilis, 
paruoštas spausdinti

Produktų 
katalogas

Pirkite 
dabar

*RMV: referencinė maistinė vertė

Kalorijos
Iš viso riebalų
Angliavandeniai
  Iš kurių cukrų
Baltymai 
Vitaminas C
Vitaminas E
Biotinas
Vitaminas A
Iš viso kolageno
· Žuvų kolagenas
·Vištienos kaulų sultinys
· Kiaušinių membranų hidrolizatas
Haematococcus pluvialis
Krekenos
Kiaušinių tryniai
Kviečių ekstraktas

Vienoje paros dozėje yra % RMV*

30,6 kcal 
0,16 g
4,07 g
2,11 g
3,46 g

270 mg
39 mg

450 µg
300 µg

3000 mg
2500 mg

485 mg 
15 mg

135 mg
70 mg
30 mg
1,2 mg

–
–
–
–
–

338 %
325 %
900 %

38 %
–
–
–
–
–
–
–
–

Įspėjimai: jei vartojate antikoaguliantus, pasitarkite su gydytoju.
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai neturėtų būti vartojami 
kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo 
būdas. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikyti vėsioje, sausoje 
vietoje.

http://4lifetools.eu/media/PPS_COLLAGEN_LI.pdf
http://4lifetools.eu/media/PPS_COLLAGEN_LT.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Resoursai-LT-Product-Catalog-Lithuanian.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Resoursai-LT-Product-Catalog-Lithuanian.pdf
https://lithuania.4life.com/corp/product/transfer-factor-collagen-europe/1958
https://lithuania.4life.com/corp/product/transfer-factor-collagen-europe/1958


„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti.
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. 
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Tapkite mūsų 
sekėjais

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

