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WITAMY W 4LIFE® 
Ponad dwadzieścia lat temu natrafiliśmy na niezwykłe naukowe odkrycie opisujące czynniki przekazu (ang. 
transfer factors). Gdy doświadczyliśmy ich odżywczego działania, nasze zainteresowanie przerodziło się w 
pasję i uznaliśmy, że resztę naszego życia musimy poświęcić na dzielenie się nią z innymi. Dzięki pomocy 
naszego zespołu badawczo-rozwojowego oraz Rady Nauk o Zdrowiu, to pierwotne odkrycie zaowocowało 
powstaniem jednego z najbardziej rewolucyjnych suplementów diety dostępnych obecnie na rynku — 4Life 
Transfer Factor™. Czynione przez nas postępy umocniły pozycję firmy 4Life na świecie oraz zapoczątkowały 
dynamiczny rozwój rozwiązań naukowych opartych na Transfer Factor™. 

Bez względu na to, w jakim jesteś wieku i gdzie mieszkasz, mamy dla Ciebie bezpieczny, skuteczny produkt 
Transfer Factor, który spełni Twoje potrzeby. Zapraszamy Cię do wypróbowania produktów 4Life Transfer 
Factor i doświadczenia na sobie ich dobroczynnego wpływu na samopoczucie. W naszej ofercie znajdziesz 
również wiele innych suplementów diety, które pomogą Ci zadbać o siebie oraz o prawidłowy stan skóry. 
Jesteśmy przekonani, że produkty 4Life zapewnią Ci wsparcie, które będziesz wysoko cenić każdego dnia.

Z poważaniem

David i Bianca Lisonbee, Założyciele 4Life



Od prawej do lewej: David i Bianca Lisonbee, Założyciele 4Life ; Danny Lee, Prezes i Dyrektor Generalny 4Life
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PRODUCENT SUPLEMENTÓW WSPOMAGAJĄCYCH 
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
W 1998 roku założyciele 4Life, David i Bianca 
Lisonbee, zapoczątkowali nową drogę, aby 
zaoferować światu niezwykłe produkty 4Life 
Transfer Factor®. W odróżnieniu od popularnych 
suplementów diety sprzedawanych w sklepach ze 
zdrową żywnością, czynniki przekazu (ang. transfer 
factors) to nie witaminy, minerały czy zioła, tylko 
ultrafiltrowanymi białkami oraz innymi peptydami, 
które wzmacniają ogólne samopoczucie.* 

Wprowadzenie 4Life Transfer Factor zaowocowało 
dalszymi badaniami oraz wprowadzeniem 
opatentowanych rozwiązań technicznych i 
nowej kategorii produktów wspierających układ 
odpornościowy w innowacyjny sposób — poprzez 
czynniki przekazu niosące ze sobą informacje 
immunologiczne. Nasz wewnętrzny zespół 
badawczo-rozwojowy oraz Rada Nauk o Zdrowiu 
(Health Sciences Advisory Board — HSAB), w 
skład których wchodzą specjaliści ds. żywienia 
oraz lekarze, stale podnoszą standardy w zakresie 
opracowywania suplementów wspomagających 

układ odpornościowy oraz dbają o najwyższą jakość 
naszych produktów.
Z wielkim zaangażowaniem dążymy do tego, by 
oferować wysoką jakość, niezawodność i naukowe 
innowacje, dlatego każdy sprzedawany przez 
nas produkt 4Life Transfer Factor jest przez nas 
certyfikowany. W naszym najnowocześniejszym 
laboratorium kontroli jakości przeprowadzamy setki 
testów każdego produktu w celu zapewnienia jego 
autentyczności, czystości, skuteczności działania 
oraz składu.

Przed wprowadzeniem do sprzedaży , wiele 
produktów jest poddawanych dodatkowym, 
rygorystycznym testom w ramach procedury 
zapewniania jakości. Nasze produkty stanowią 
sedno naszej działalności. Naszym celem jest 
opracowywanie produktów, które osiągają najwyższe 
standardy, dlatego możesz bez obaw regularnie je 
stosować oraz dzielić się nimi ze swoimi bliskimi 
oraz znajomymi*.

PREZENTOWANE PRODUKTY NIE SĄ PRZEZNACZONE DO DIAGNOZOWANIA LUB LECZENIA CHORÓB ANI ZAPOBIEGANIA IM.



Aby dowiedzieć się, które produkty są 
dostępne na Twoim rynku, odwiedź stronę 
4life.com lub zeskanuj kod QR.
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* PREZENTOWANE PRODUKTY NIE SĄ PRZEZNACZONE DO DIAGNOZOWANIA LUB LECZENIA CHORÓB ANI ZAPOBIEGANIA IM.
4Life Research USA, LLC. sprzedaje partnerom i klientom na terenie Unii Europejskiej określone produkty, które w niektórych krajach nie są 
dopuszczone do odsprzedaży. Są one przeznaczone wyłącznie do osobistego, domowego użytku lub konsumpcji, a ich odsprzedaż, dystrybucja lub 
wykorzystywanie do innych celów handlowych są zabronione. 4Life ogranicza liczbę produktów do użytku osobistego, jakie można nabyć w ramach 
jednego zamówienia, do rozsądnej ilości odpowiadającej spożyciu w jednym gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy. Nieprzestrzeganie tych 
zasad może spowodować ograniczenie możliwości zakupu produktów przeznaczonych do użytku osobistego.
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8 przykazań
dla zdrowego układu odpornościowego

1  DOBRZE SIĘ WYSYPIAM 
Odpowiednia ilość snu ma ogromne 
znaczenie dla dobrego funkcjonowania 
układu odpornościowego. Gdy śpimy, układ 
odpornościowy realizuje swoje zadania, 
podczas gdy ciało odpoczywa. Niedosypianie 
może skutkować nie tylko zmęczeniem. 
Może również obniżać skuteczność układu 
odpornościowego.

2  KONSEKWENTNIE 
STOSUJĘ DIETĘ BOGATĄ W 
SKŁADNIKI ODŻYWCZE 
Jedz duże ilości owoców i warzyw, 
ponieważ są bogate w witaminę A, kwas 
foliowy, selen i cynk. Te cztery składniki 
odżywcze przyczyniają się do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego.

3  ĆWICZĘ 
Ćwiczenia mają kluczowe znaczenie dla 
zdrowia układu odpornościowego z wielu 
powodów. Wpływają korzystnie nie tylko 
na zdrowie fizyczne, ale także pomagają 
zmniejszyć poziom stresu psychicznego, a 
nawet poprawić jakość snu. Umiarkowanie 
intensywne ćwiczenia to znakomity sposób na 
wspomaganie prawidłowego funkcjonowania 
układu odpornościowego.

4  ZNAJDUJĘ CZAS NA PEŁNĄ 
REGENERACJĘ ORGANIZMU 
Ćwiczenia są ważne, ale równie istotny 
jest odpoczynek po ich zakończeniu. Daj 
organizmowi czas, aby się zregenerował po 
intensywnym wysiłku, robiąc sobie dzień 
przerwy i unikając przetrenowania, które 
mogłoby odbić się niekorzystnie na Tobie i 
Twoim układzie odpornościowym.

5  UNIKAM NARAŻENIA   
NA CHOROBY 
Wszyscy wiemy, że wirusy przenoszą się z 
osoby na osobę. Dlatego unikaj bliskiego 
kontaktu z ludźmi, którzy są chorzy lub mieli 
kontakt z osobą chorą.

6  PRZYJMUJĘ 
SUPLEMENTY DIETY 
SCzasami trudno jest dostarczyć 
organizmowi odpowiednią 
ilość składników odżywczych wraz z 
jedzeniem. Codzienne stosowanie preparatu 
multiwitaminowego lub suplementu 
wzmacniającego odporność może pomóc 
Ci zaspokoić dzienne zapotrzebowanie 
na witaminy niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego.
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7  MINIMALIZUJĘ STRES 
Stres psychiczny może oddziaływać 
na układ odpornościowy na poziomie 
biologicznym.  Reakcja fizyczna na stres 
może mieć negatywny wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Ograniczaj stres, aby wspomagać układ 
odpornościowy

8  DOSTARCZAM 
ORGANIZMOWI 
ODPOWIEDNIĄ DAWKĘ 
SŁOŃCA 
Witamina D ma kluczowy wpływ na wydajne 
funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Szukasz dobrego źródła tej witaminy? 
Znajdziesz je przed własnym domem! 
W zależności od pory roku wystarczy 
spędzić 5−30 minut na słońcu, 
aby wspomóc syntezę witaminy 
D. A w miesiącach z mniejszą 
ilością słońca możesz stosować 
suplementy zawierające 
witaminę D.
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CZYM JEST UKŁAD ODPORNOŚCIOWY? 
Nasz układ odpornościowy to złożona interaktywna sieć w naszym organizmie. Składa się z komórek, tkanek, 
narządów i biologicznie aktywnych cząsteczek mobilnych (przeciwciała, immunoglobuliny itp.), które wspólnie 
chronią organizm przed wirusami, bakteriami, grzybami czy „substancjami obcymi”, zapewniając optymalne 
funkcjonowanie naszego organizmu.

Układ odpornościowy wykrywa potencjalne patogeny, neutralizuje je i unieszkodliwia, doprowadzając do 
ich usunięcia z organizmu. W chwili, gdy nasz organizm rozpoznaje zagrożenie — zewnętrzne, a nawet 
wewnętrzne — prawie natychmiast czujemy, że coś nie funkcjonuje tak, jak powinno. Dzięki tym funkcjom 
układ odpornościowy może rozpoznawać i zapamiętywać różne zagrożenia oraz na nie reagować.

CZYM SĄ CZYNNIKI PRZEKAZU?
Czynniki przekazu występują w siarze ssaków oraz żółtku jaja i mają dobroczynny wpływ na ogólne 
samopoczucie. Najłatwiej można to zrozumieć, uświadamiając sobie, że mleko matki zawiera nie tylko 
substancje odżywcze, ale także dużą ilość czynników przekazu, które mają korzystny wpływ na dobrostan 
nowo narodzonych młodych.

NAUKA 4LIFE TRANSFER FACTOR™

Produkty 4Life Transfer Factor są opatentowane, certyfikowane i dokładnie przebadane. 4Life Transfer Factor 
jest pozyskiwany na trzy zastrzeżone sposoby

TRANSFER FACTOR Z SIARY
Opatentowany koncentrat filtrowanych białek i innych peptydów z siary.

TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR Z ŻÓŁTKA JAJA
 Opatentowany koncentrat filtrowanych białek i innych peptydów pochodzących z żółtka jaja.

TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™
Opatentowany koncentrat ultrafiltrowanej siary i żółtka jaja.



Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny być stosowane 
jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W 
MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

ROZPOZNAWANIE, 
REAGOWANIE I 
ZAPAMIĘTYWANIE
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Kiedy Twoje ciało jest zdrowe, możesz żyć pełnią życia. Do tego 
potrzebny jest sprawnie funkcjonujący układ odpornościowy, 
który pomoże Ci zwalczać zagrożenia napotykane każdego dnia. 
Produkty 4Life Transfer Factor zawierają składniki takie jak cynk 
— niezbędny związek mineralny, który pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego.

4LIFE TRANSFER FACTOR™
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• Produkowany na bazie specjalnych składników, które pomagają utrzymać układ 
odpornościowy w dobrym stanie.

• Cynk przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
• Wyjątkowe połączenie aloesu zwyczajnego (Aloe barbadensis) i ekstraktów z grzybów 

(Agaricus blazei, Grifola frondosa i Lentinus edodes) wspomaga naturalne mechanizmy 
obronne organizmu.

• Każda kapsułka zawiera 100 mg 4Life Tri-Factor Formula.

Stosowanie: Przyjmować trzy (3) kapsułki dziennie, popijając 240 ml (8 oz) wody.

90 kapsułek • masa netto: 42,29 g

4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS™ TRI-FACTOR™ FORMULA

Suplement diety z cynkiem oraz ekstraktami z roślin i grzybów.



11

• Produkt zawierający największą ilość czynników przekazu w jednej kapsułce: 300 mg.
• Idealny dla osób w każdym wieku: młodych, dorosłych i starszych.
• Produkowany na bazie surowców dobieranych według ściśle określonych kryteriów oraz 

najbardziej wydajnych procesów ekstrakcji składników (tj. ultrafiltracji i nanofiltracji) w celu 
uzyskania jak najmniejszych cząsteczek aktywnych, co pozwala zmieścić maksymalną ilość 
w każdej kapsułce.

Stosowanie: Przyjmować dwie (2) kapsułki dziennie, popijając 240 ml (8 oz) wody.

60 kapsułek • masa netto: 25.92 g

4LIFE TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™ FORMULA

Suplement diety z siarą i żółtkiem jaja.
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Suplement diety z siarą

• Oryginalna formuła opracowana przez 4Life.
• Znakomity produkt na początek.
• Jedna kapsułka zawiera 200 mg siary krowiej.
• Produkowany na bazie surowców dobieranych według ściśle określonych kryteriów oraz 
najbardziej wydajnych procesów ekstrakcji składników (tj. ultrafiltracji i nanofiltracji) w celu 
uzyskania jak najmniejszych cząsteczek aktywnych, co pozwala zmieścić maksymalną ilość w 
każdej kapsułce.

Stosowanie: Przyjmować trzy (3) kapsułki dziennie, popijając 240 ml (8 oz) wody.

90 kapsułek • masa netto: 24,66 g

4LIFE TRANSFER FACTOR™ CLASSIC
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• 4Life Transfer Factor w postaci tabletek do żucia o wspaniałym smaku.
• Jedna tabletka zawiera 200 mg siary i żółtka jaja.
• Produkt o cytrusowo-śmietankowym aromacie. Można go łatwo zabrać ze sobą i podzielić 
się nim z innymi.
• 4 kcal w jednej tabletce.
• Zawiera cukier i substancje słodzące.

Stosowanie: Przyjmować trzy (3) tabletki dziennie.

90 tabletek do żucia • masa netto: 88,74 g

Suplement diety z siarą i żółtkiem jaja.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ CHEWABLE
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Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny być stosowane 
jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Produkty Targeted Transfer Factor™ łączą w sobie 4Life Transfer 
Factor z witaminami, minerałami i składnikami roślinnymi, dzięki 
czemu mają ukierunkowane działanie zapewniające skuteczne 
wsparcie w drode do dobrego samopoczucia.

TARGETED TRANSFER FACTOR™
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG

• Macierzanka tymianek (Thymus vulgaris 
L.) wspiera zdrowie układu oddechowego i 
funkcjonowanie układu odpornościowego, 
wykazuje właściwości antybakteryjne, 
wspomaga wydzielanie śluzu w górnych drogach 
oddechowych i ma efekt uspokajający w 
przypadku podrażnienia gardła i gardzieli.

• N-acetylo-L-cysteina ułatwia eliminowanie 
wydzielin oskrzelowych.

• Witamina C, witamina A i żeń-szeń właściwy 
pomagają wspierać prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego.

• Witamina A pomaga w utrzymaniu zdrowia błon 

śluzowych.
• Witamina E, witamina C i borówka czarna 

(Vaccinium myrtillus) pomagają chronić komórki 
przed stresem oksydacyjnym.

Stosowanie: Przyjmować trzy (3) kapsułki dziennie z 
240 ml płynu, po jednej kapsułce z każdym głównym 
posiłkiem.

90 Kapsułek • Masa Netto: 47,43 g

Suplement diety  ze składnikami wspierającymi  zdrowie układu oddechowego.

Ostrzeżenia: Nie podawać dzieciom w wieku poniżej trzech lat. Nie stosować w przypadku zaburzeń czynności tarczycy. Produkt 
niezalecany dla dzieci, nastolatków, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
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• Selen i jod pomagają w utrzymaniu 
prawidłowego funkcjonowania tarczycy.

• Jod pomaga utrzymać prawidłową 
produkcję hormonów tarczycy i prawidłowy 
metabolizm energetyczny.

• Selen pomaga chronić komórki przed 
stresem oksydacyjnym.

Stosowanie: Przyjmować trzy (3) kapsułki dziennie 
z 240 ml płynu, po jednej kapsułce z każdym 
głównym posiłkiem.

90 Kapsułek • Masa Netto: 53,53 g

Suplement diety ze składnikami 
wspomagającymi funkcję metaboliczną tarczycy.

Ostrzeżenia: W przypadku zaburzeń czynności tarczycy skonsultować się ze swoim lekarzem. PRZECHOWYWAĆ W 
MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

4LIFE TRANSFER FACTOR  METABOLITE™
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Suplement diety z witaminami A i C oraz biotyną.

4LIFE TRANSFER FACTOR COLLAGEN™

• Orzeźwiający, pyszny smak 
truskawki i mango.

• Pięć rodzajów kolagenu: I, II, III, 
V i X

• Specjalny kompleks zawierający 
ceramidy pszeniczne i 
astaksantynę.

• 450 μg biotyny w saszetce.
• Zawiera witaminy A, C i E.
• 30,6 kcal w jednej saszetce.

Stosowanie: Wymieszać zawartość 
jednej (1) saszetki w co najmniej 240 ml 
(8 oz) ulubionego napoju. Przyjmować raz 
dziennie.

15 saszetek • masa netto: 120 g

1; 2; 4; 5

W

ITAMINA

C W

ITAMINA

E

4

W

ITAMINA

A

2; 5 2; 3

BIOTYNĄ

(1) Przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu, a  
      tym samym do właściwego funkcjonowania skóry.

(2) Pomaga zachować prawidłowy stan skóry.

(3) Wspomaga zdrowie włosów.

(4) Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

(5) Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania  
       układu odpornościowego.
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• Magnez wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz zmniejsza uczucie 
zmęczenia i znużenia.
• Ekstrakt z bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri [L.] Pennell) i ekstrakt z miłorzębu (Ginkgo 
biloba L.) wspomagają prawidłowe funkcje poznawcze (koncentrację i pamięć).
• Produkt zawiera także cholinę, aminokwasy L-cysteinę, L-tyrozynę i L-glutaminę, a także 4Life 
Tri-Factor Formula.

Stosowanie: Przyjmować dwie (2) kapsułki dziennie, popijając 240 ml (8 oz) płynu.

90 kapsułek • masa netto: 45,01 g

Suplement diety z magnezem i ekstraktami roślinnymi.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™

Ostrzeżenia: W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych należy skonsultować się z lekarzem.
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* Wysoki poziom homocysteiny wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego.
** Uszkodzenia oksydacyjne, stres oksydacyjny i nadmiar wolnych rodników wiążą się z uszkodzeniami tętnic, zapaleniem itd.

• Witamina C przyczynia się do wchłaniania 
żelaza oraz prawidłowej produkcji kolagenu, a tym 
samym do właściwego funkcjonowania naczyń 
krwionośnych.
• Witamina B6 i witamina B12 wspierają 
prawidłowe tworzenie krwinek czerwonych.
• Witamina A wspiera prawidłowy metabolizm 
żelaza.
• Miedź wspomaga prawidłowy transport żelaza.
• Witaminy B6, B9 (kwas foliowy) i B12 przyczyniają 
się do prawidłowego metabolizmu homocysteiny*.
• Selen, cynk i witamina E przyczyniają się do 
ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym**.

• Cynk przyczynia się do prawidłowego 
metabolizmu kwasów tłuszczowych. 
• Miedź, selen, cynk, kwas foliowy oraz witaminy 
A, B6, B12 i C są korzystne dla prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego.

Pełna lista składników znajduje się na stronie 48.

Stosowanie: Przyjmować jedną (1) kapsułkę dziennie, 
popijając 240 ml (8 oz) płynu.

120 kapsułek • masa netto: 91 g

Suplement diety z witaminami, minerałami i ekstraktami roślinnymi.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™

Ostrzeżenia: W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych należy skonsultować się z lekarzem.



* Metabolizm to termin opisujący wszystkie przemiany chemiczne, jakim ulegają składniki odżywcze w tkankach po tym, jak 
zostają strawione i wchłonięte.
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• Zawiera składniki odżywcze pomagające równoważyć poziom glukozy.
• Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz 
wspomaga prawidłowy metabolizm* makroskładników odżywczych.
• Witamina C wspiera prawidłowy metabolizm energetyczny oraz funkcjonowanie układu 
odpornościowego, pomagając jednocześnie w zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia.

Pełna lista składników znajduje się na stronie 48.

Stosowanie: Przyjmować jedną (1) kapsułkę dziennie, popijając 240 ml (8 oz) płynu.

120 kapsułek • masa netto: 71,88 g

Suplement diety z chromem i ekstraktami roślinnymi.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUCOACH™



• L-glutamina i arginina to dwa aminokwasy korzystnie wpływające na utrzymanie masy 
mięśniowej.
• Organizm ludzki wytwarza kwas liponowy i N-acetylo-L-cysteinę, które generują energię i 
wykazują działanie przeciwutleniające.

Stosowanie: Przyjmować cztery (4) kapsułki dziennie, popijając 240 ml (8 oz) płynu. W celu uzyskania 
najlepszych rezultatów przyjmować 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem.

120 kapsułek • masa netto: 77,64 g

Suplement diety z glutaminą.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUTAMINE PRIME™
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• Jedna kapsułka zawiera karotenoidy, witaminy, cynk, ekstrakty roślinne i 50 mg 4Life Tri-
Factor™ Formula. 
• Witamina A i cynk wspomagają prawidłowe funkcjonowanie wzroku.
• Witamina C i witamina E przyczyniają się do ochrony komórek przed uszkodzeniami 
oksydacyjnymi.
• Ekstrakt z borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.) i ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego 
(Ginkgo biloba L.) wspomagają prawidłowe ukrwienie oczu.

Stosowanie: Przyjmować jedną (1) kapsułkę dziennie, popijając 240 ml (8 oz) płynu.

60 kapsułek • masa netto: 40,92 g

Suplement diety z witaminą A, cynkiem i ekstraktami roślinnymi.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ VISTA™

Ostrzeżenia: W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych należy skonsultować się z lekarzem.
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[1] „Badania nad stresem związanym z pracą”, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (2000)
[2] „Pan-European Opinion Poll on Occupational Safety and Health”, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
(2013)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w opublikowanym raporcie 
informuje, że ponad 40 milionów pracowników w Unii Europejskiej jest narażonych na stres 
związany z pracą.[1] 66% spośród nich za przyczynę stresu uznaje zbytnie obciążenie pracą.[2]

Szybkie tempo życia i codzienny stres mogą obniżać koncentrację i powodować rozdrażnienie.

• 4Life Transfer Factor Reflexion zawiera zastrzeżoną mieszankę zielonego dzikiego owsa, 
L-teaniny i 4Life Tri-Factor Formula.

Stosowanie: Przyjmować dwie (2) kapsułki, popijając 240 ml (8 oz) płynu. Zaleca się przyjmować jedną 
tabletkę po śniadaniu i jedną po obiedzie.

60 kapsułek • masa netto: 39,59 g

Suplement diety z L-teaniną i ekstraktem z zielonego owsa.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ REFLEXION™
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• Cynk i selen przyczyniają się do ochrony komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi oraz 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych oraz 
w regulowaniu poziomu testosteronu we krwi.
• Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy (rozwoju plemników).
• Ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty.
• Ekstrakt z owoców palmy sabalowej (Serenoa repens) przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania prostaty i funkcji rozrodczych.

Stosowanie: Przyjmować jedną (1) kapsułkę dziennie, popijając 240 ml (8 oz) płynu.

90 kapsułek • masa netto: 91,8 g

Suplement diety z minerałami i ekstraktami roślinnymi.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MALEPRO™

Ostrzeżenia: Zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. W przypadku osób z niedoczynnością tarczycy lub leczących się 
na choroby tarczycy należy skonsultować się z lekarzem.



Ostrzeżenia: W przypadku osób z niedoczynnością tarczycy lub leczących się na choroby tarczycy należy skonsultować 
się z lekarzem.

Suplement diety z ekstraktami roślinnymi.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BELLEVIE™

• Suplement diety opracowany specjalnie z myślą o zdrowiu kobiet, zawierający korzystne dla 
zdrowia ekstrakty roślinne i 4Life Transfer Factor.
• Ekstrakt z siemienia lnianego (Linum usitatissimum L.) ma korzystny wpływ na trawienie i 
pomaga w kontrolowaniu masy ciała.
• Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.) zawiera antyoksydanty i ma korzystny wpływ na 
układ krążenia i naczyniowy.

Stosowanie: Przyjmować dwie (2) kapsułki dziennie, popijając 240 ml (8 oz) płynu.

60 kapsułek • masa netto: 34,56 g
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Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny być stosowane 
jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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Produkty RioVida zawierają wiele wspaniałych składników, w tym 
4Life Transfer Factor™. Są pyszne i niezwykle orzeźwiające. 
Ciesz się pełnią życia z suplementami RioVida!

RIOVIDA™
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• Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, do ochrony 
komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi oraz do prawidłowego funkcjonowania 
układu odpornościowego.

• Zawiera składniki pozyskiwane z sześciu owoców: winogron, jabłek, borówek, granatów, 
jagód acai i czarnego bzu.

• Jedna porcja zawiera 600 mg 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Formula.
• Niskokaloryczny: dzienna porcja zawiera 20 kcal.

Stosowanie: Pić 30 ml (1 oz) dziennie. Wstrząsnąć przed każdym użyciem. Po otwarciu przechowywać w 
lodówce i spożyć w ciągu 14 dni.

30 dziennych porcji • objętość netto: 2 x 500 ml

Suplement diety z sokiem owocowym i witaminą C.
4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA™ TRI-FACTOR™ FORMULA
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• Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, do ochrony 
komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi oraz do prawidłowego funkcjonowania 
układu odpornościowego.

• Zawiera składniki pozyskiwane z sześciu owoców: winogron, jabłek, borówek, granatów, 
jagód acai i czarnego bzu.

• Jedna porcja zawiera 600 mg 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Formula.
• Niskokaloryczny: 2 kcal w jednej porcji.
• Produkt w formie żelu można łatwo zabrać ze sobą i podzielić się nim z innymi.

Stosowanie: Jedna saszetka dziennie.

15 porcji • masa netto: 450 ml

Jadalny żel z owocami i witaminą C.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA BURST™
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Czy wiesz, że picie dwóch litrów wody dziennie pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
fizycznych i poznawczych oraz odpowiedniej temperatury ciała?

• Dzięki pysznemu suplementowi Riovida Stix nadasz wyjątkowy smak codziennie wypijanej 
wodzie.
• Zawiera składniki pozyskiwane z pięciu owoców: winogron, jabłek, borówek, jagód acai i 
czarnego bzu.
• Niskokaloryczny: 29 kcal w jednej saszetce.
• Łatwy w przygotowaniu.
• Wygodny rozmiar ułatwia zabranie produktu ze sobą i dzielenie się nim z innymi.
• Jedna saszetka zawiera 600 mg 4Life Tri-Factor Formula.

Stosowanie: Wsypać zawartość jednej (1) saszetki do 240 ml (8 oz) wody i mocno wstrząsać aż do 
całkowitego rozpuszczenia.

 Przyjmować jedną saszetkę dziennie.

Suplement diety w postaci proszku do przygotowania napoju owocowego.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA STIX™
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Zawiera: [1] żelazo, magnez, witaminę C i witaminę B6; [2] żelazo, witaminę A, witaminę C, witaminę D, witaminę B6, witaminę B12, specjalną 
mieszankę ekstraktów z grzybów, ekstraktów z kurkumy oraz aloesu; [3] wapń i witaminę D; [4] magnez, wapń i witaminę D; [5] magnez, witaminę 
C, niacynę, witaminę B2, tiaminę, witaminę B6, witaminę B12, biotynę; [6] witaminę C, witaminę B2, ekstrakty z kurkumy i pestki winogron. [7] biofla-
wonoidy z cytryny; [8] kwasy omega-3 (korzystny efekt występuje w przypadku dziennego spożycia 250 mg EPA i DHA). Pełna lista składników 
znajduje się na stronie 50.

RiteStart to kompleksowy produkt zawierający 38 składników, w tym witaminy, minerały, kwasy tłuszczowe 
omega-3 i omega-6, ekstrakty roślinne, specjalną mieszankę grzybów oraz 4Life Tri-Factor™ Formula.

Stosowanie: Przyjmować dwie (2) saszetki dziennie, 
popijając 240 ml (8 oz) płynu. Aby uzyskać najlepsze 
rezultaty, przyjmować jedną saszetkę rano i jedną 
wieczorem.

30 saszetek • masa netto: 90,21 g

• Redukcja poziomu zmęczenia i znużenia.[1]

• Prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.[2]

• Zdrowe kości.[3]

• Prawidłowe funkcjonowanie mięśni.[4]

• Prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.[5]

• Ochrona komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.[6]

• Zdrowe stawy.[7]

• Prawidłowa praca serca.[8]

RiteStart

Suplement diety z witaminami, minerałami, niezbędnymi kwasami tłuszczowymi i 
ekstraktami roślinnymi.

RITESTART™
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Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny być stosowane 
jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W 
MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu Twój 
organizm musi radzić sobie z zanieczyszczeniami oraz trawić 
setki kilogramów pokarmu. Naprawdę! Przez większość czasu 
bardzo skutecznie usuwa szkodliwe substancje, ale z biegiem 
czasu potrzebuje regeneracji.

DIGEST4LIFE™
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W ludzkim ciele żyją miliony mikroorganizmów tworzących tzw. mikrobiom. Występują 
w wielu miejscach, np. na skórze i w błonach śluzowych. Mikrobiom wykazuje szereg 
korzystnych dla zdrowia właściwości, w tym optymalizuje wykorzystanie składników 
odżywczych, bierze udział w syntezie niektórych witamin oraz zapewnia nam ochronę. 
Współczesny styl życia — spożywanie w nadmiarze wysoko przetworzonej żywności, 
niskie spożycie błonnika, terapie antybiotykowe itd. — powodują ubożenie mikrobioty oraz 
obniżenie jej jakości (np. nierównowagę bakteryjną), co może mieć negatywny wpływ na 
ogólne samopoczucie.

Ostrzeżenia: Nadmierne spożycie może powodować dolegliwości jelitowe. Unikać przyjmowania produktu razem z lekami 
i innymi suplementami diety zawierającymi błonnik. Produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

• Każda saszetka zawiera 875 milionów 
jednostek tworzących kolonię z pięciu różnych 
szczepów żywych kultur bakterii.
• Produkt zawiera dwa rodzaje 
oligosacharydów oraz błonnik kukurydziany.
• Dzięki naszej technologii mikroenkapsulacji 
nie musi być przechowywany w lodówce i 
w optymalny sposób uwalnia żywe kultury 
bakterii o dobroczynnym wpływie na 
organizm.
• Każda saszetka zawiera 100 mg 4Life Tri-
Factor™ Formula.
• Produkt gotowy do spożycia. Można go 

łatwo zabrać ze sobą i podzielić się nim z 
innymi.
• Przyjemny cytrynowy smak.
• 14 kcal w jednej saszetce.

Stosowanie: Przyjmować jedną (1) saszetkę 
dziennie. Wsypać całą zawartość do ust. Połknąć 
BEZ ROZGRYZANIA. Można popić ją wodą lub 
innym napojem. Produkt nieodpowiedni dla dzieci 
w wieku poniżej 3 lat. Dzieci w wieku od 3 do 12 
lat mogą przyjmować mniejsze ilości w ciągu dnia.

15 saszetek • masa netto: 146,5 g

Suplement diety ze szczepami Bifidobacterium i Lactobacillus oraz oligosacharydami.
PRE/O™



33

Ostrzeżenia: W przypadku osób z niedoczynnością tarczycy lub leczących się na 
choroby tarczycy należy skonsultować się z lekarzem.

• Zawiera ekstrakty z roślin (owoc ostropestu plamistego, 
liść mniszka lekarskiego i liść karczocha), które wspomagają 
prawidłowe funkcjonowanie wątroby.

Stosowanie: Przyjmować jednocześnie dwie (2) kap-
sułki dziennie, popijając 240 ml (8 oz) płynu.

60 kapsułek • masa netto: 36,84 g

Suplement diety z ekstraktami roślinnymi.
SUPER DETOX™

OCZYSZCZANIE I WSPOMAGANIE TRAWIENIA
Program oczyszczający Fibre System Plus wykorzystuje 
27 składników, które pomagają w „optymalizacji” układu 
trawienia*.

Kiedy stosować Fibre System Plus?
Program można stosować przed rozpoczęciem odchudzania, 
na kilka tygodni przed ważnym wydarzeniem, a także po 
okresie przejadania się lub uczestniczeniu w wielu imprezach.

Stosowanie: Przyjmować jedną saszetkę (1) pół godziny przed 
posiłkiem, trzy razy w ciągu dnia, przez dziesięć dni. W celu osiągnięcia 
optymalnych rezultatów stosować program Fibre System Plus dwa razy 
w roku.

30 saszetek • masa netto: 114 g

Suplement diety z błonnikiem roślinnym.
FIBRE SYSTEM PLUS™

Ostrzeżenia: Uważnie przeczytać instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Nie stosować w razie wystąpienia biegunki, rozwolnienia, 
bólu żołądka lub stanu zapalnego jelit. Osoby często cierpiące na biegunkę powinny skonsultować się z lekarzem. Kobiety w ciąży lub 
karmiące piersią oraz osoby zażywające leki lub cierpiące na schorzenie przed użyciem produktu powinny skonsultować się z lekarzem. 
Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Nie stosować dłużej niż sześć tygodni bez konsultacji z lekarzem.

* Dobroczynny wpływ zapewniają babka śródziemnomorska, goździkowiec korzenny, szakłak amerykański, imbir lekarski, pieprz czarny, 
goryczka żółta, wiąz czerwony, lukrecja gładka, szałwia lekarska, kruszyna pospolita, chmiel zwyczajny i rumianek pospolity.



34

Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny być stosowane 
jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Żyj aktywnie, stosując produkty 4LifeTransform, które zapewnią Ci 
wsparcie na każdym etapie Twojej drogi do przemiany własnego 
ciała, niezależnie od tego, czy chcesz budować masę mięśniową, 
kontrolować wagę, czy zadbać o większą witalność.
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• Źródła białka zawarte w suplemencie PRO-TF (serwatka i białko jaja) zawierają zbilansowane 
ilości aminokwasów egzogennych oraz 2,3 grama aminokwasów rozgałęzionych (BCAA) – 
izoleucynę, leucynę i walinę.
• Białka hydrolizowane są dobrze wchłanialne i lekkostrawne. 
• Dzięki niskiej zawartości tłuszczu i cukru produkt ten może być z powodzeniem stosowany 
przez sportowców oraz osoby pragnące kontrolować wagę.
• Każdy koktajl dostarcza 10 g białka hydrolizowanego oraz 70 kcal.

Stosowanie: Wymieszać jedną (1) miarkę proszku w 240 ml zimnej wody. Wstrząsać lub mieszać aż do 
rozpuszczenia. Wypić.

46 koktajli • masa netto: 
897 g (o smaku czekoladowym) / 792 g (o smaku waniliowym)
ZAWIERA SUBSTANCJE SŁODZĄCE.

Suplement diety zawierający wysokiej jakości białka hydrolizowane.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PRO-TF™

Ostrzeżenia: Produkt jest dokładnie pakowany według wagi. Podczas przechowywania i transportu może powstać osad.



36

1. Adaptogeny to naturalne substancje roślinne, które regulują funkcje organizmu oraz 
wzmacniają układy osłabione przez stres. Definicja Hiszpańskiego Towarzystwa 
Fitoterapii (SEFIT).
2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. Europejska Agencja Leków (EMA) potwierdza jej 
tradycyjne zastosowanie do zmniejszania zmęczenia i osłabienia.
3. ID 4464 (EFSA) – Polygonum cuspidatum.

4LifeTransform Renuvo zawiera ekstrakty z roślin adaptogennych[1]: 
korzenia szczodraka krokoszowatego, owoców cytryńca chińskiego 
i korzenia witania ospałej.  Dodatkowo zawiera ekstrakt z liści 
herbaty chińskiej, który przyczynia się do zmniejszenia poziomu 
zmęczenia, oraz ekstrakt z korzenia rdestowca ostrokończystego 
(resweratrol) o właściwościach przeciwutleniających. [2]

Stosowanie: Przyjmować po dwie (2) kapsułki dwa razy dziennie na pusty 
żołądek, popijając 240 ml (8 oz) wody.

120 kapsułek • masa netto: 83 g

Suplement diety z ekstraktami roślinnymi.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENUVO™

4LifeTransform Burn™ zawiera trzy wyjątkowe i cenne ekstrakty 
roślinne – z owoców cytrusowych (Citrus paradisi, Citrus sinensis i 
Citrus aurantium), korzenia pokrzywy indyjskiej (Coleus forskohlii) i 
pestek afrykańskiego mango – oraz dihydrokapsjat.

Stosowanie: Przyjmować dwie (2) kapsułki dziennie, popijając 250  ml 
płynu. Stosować produkt co najmniej przez pięć dni w tygodniu. W celu 
uzyskania najlepszych rezultatów spożywać go godzinę przed treningiem.

80 kapsułek • masa netto: 48,16 g

Suplement diety z ekstraktami roślinnymi.

4LIFETRANSFORM BURN™

Stosować wyłącznie według wskazań. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia. Nie stosować w 
trakcie ciąży lub karmienia piersią. Skonsultuj się ze swoim lekarzem, jeśli na coś chorujesz, a także przed rozpoczęciem 
jakiejkolwiek diety, suplementacji lub programu ćwiczeń. Zachowaj ostrożność w przypadku spożywania z innymi 
produktami, które zawierają stymulanty. Na początku stosowania może wystąpić efekt przypominający oczyszczenie, 
a także utrzymujące się przez kilka godzin po spożyciu wrażenie wzrostu temperatury całego ciała. Skutki te zwykle 
ustępują w ciągu dwóch-trzech tygodni ciągłego stosowania. Jeśli takie lub inne nietypowe objawy utrzymują się, należy 
przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
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• Suplement opracowany specjalnie z myślą o zdrowiu kobiet. 
Zawiera L-cytrulinę, ekstrakt z portulaki pospolitej oraz ekstrakt z 
nasion wiesiołka.
• Ekstrakt z nasion wiesiołka (Oenothera biennis) oferuje optymalny 
komfort w czasie menstruacji oraz pozytywnie wpływa na zdrowie 
skóry.

Stosowanie: Przyjmować dwie (2) kapsułki dwa razy dziennie, popijając 250 
ml płynu.

120 kapsułek • masa netto: 79,32 g

Suplement diety z ekstraktami roślinnymi.

4LIFETRANSFORM™ WOMAN

• Zawiera składniki dobrane specjalnie z myślą o zdrowiu męż-
czyzn, w tym witaminę D, żeń-szeń właściwy i L-cytrulinę.
• Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu kości oraz 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odporno-
ściowego.
• Ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego pomaga w utrzyma-
niu zdrowia seksualnego oraz odpowiedniego poziomu glukozy 
we krwi, wspiera funkcje poznawcze oraz poprawia witalność i 
czujność.

Stosowanie: Przyjmować dwie (2) kapsułki dwa razy dziennie, popijając 250 
ml płynu.

120 kapsułek • masa netto: 81,84 g

Suplement diety z żeń-szeniem właściwym (Panax ginseng) 
i witaminą D.

4LIFETRANSFORM™  MAN

Ostrzeżenie: Osoby leczone na cukrzycę powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



Poziom cukru (glukozy) we krwi wpływa na nasz apetyt. Jeśli 
poziom cukru we krwi jest nieprawidłowy, możemy odczuwać 
większy apetyt i jeść więcej niż to konieczne.
 
Im więcej tłuszczu wchłaniamy z pożywienia przez jelito cienkie, 
tym więcej tłuszczu organizm ma do dyspozycji jako paliwo lub do 
magazynowania.

Kiedy przyjmować ChitoCARB BLX?
• Uroczystości rodzinne
• Uroczystości z przyjaciółmi
• Posiłki służbowe 
• Wyjazdy, podczas których nie wiemy, kiedy i co zjemy.
• Wizyty w restauracjach lub krajach, gdzie serwuje się 

obfite posiłki.

Stosowanie: Przyjmować 3–6 kapsułek, popijając 240 ml wody, 30 minut 
przed posiłkiem o dużej zawartości tłuszczu lub węglowodanów. Nie 
przyjmować więcej niż 12 kapsułek dziennie.

90 kapsułek • Masa netto: 48,15 g

Suplement diety z chitozanem, ekstraktem z białej fasoli 
kidney, ekstraktem z drożdży i ekstraktem z pitai.

4LIFETRANSFORM CHITOCARB BLX™

Nadmierne spożycie może powodować dolegliwości jelitowe. Osoby cierpiące na epilepsję lub przyjmujące leki 
przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny nie powinny stosować tego produktu. Unikać spożywania razem z lekami. Należy 
zachować co najmniej 3–4 godziny odstępu między spożyciem produktu a przyjęciem leku.

Opracowany specjalnie na okazje, które wiążą się 
z jedzeniem niepasującym do Twojego planu transformacji ciała.
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Ostrzeżenie: zawiera kofeinę. Produkt niezalecany dzieciom ani kobietom w ciąży. Osoby zażywające 
leki przeciwcukrzycowe powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt nie zastąpi 
zróżnicowanej i zbilansowanej diety ani zdrowego stylu życia. Nie przekraczać zalecanej dziennej 
dawki spożycia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

GO FOR IT
Produkty 4Life Energy Go Stix zapewnią Ci dodatkowy zastrzyk 
energii. Zwiększ swoją wydajność i wykorzystaj swój potencjał.

ENERGY GO STIX™
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• Składniki napoju energetycznego Energy Go Stix 
Berry dodadzą Ci energii – zarówno fizycznej, jak i 
psychicznej.
• Kofeina poprawia koncentrację i zwiększa czujność.
• Jedna dzienna dawka produktu (pół saszetki 
Energy Go Stix Berry) zawiera aminokwasy (taurynę, 
L-argininę, L-glutaminę) oraz 25 mg 4Life Transfer 
Factor™.
• 52,5 mg kofeiny i tylko 10 kcal w dziennej porcji (pół 
saszetki).

Stosowanie: Wymieszać ½ saszetki (2,5 g) w 240 ml wody. 
Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia.

60 porcji • masa netto: 150 g
Zawiera substancje słodzące.

Suplement diety z kofeiną i ekstraktami roślinnymi.

* Żelazo to jeden z minerałów przyczyniających się do prawidłowego metabolizmu energii.
** Glukoza to ważne źródło energii dla większości komórek ciała, w tym mózgu.

Ostrzeżenie: zawiera kofeinę. Produkt niezalecany dzieciom ani kobietom w  ciąży. Osoby zażywające leki 
przeciwcukrzycowe powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt nie zastąpi zróżnicowanej i 
zbilansowanej diety ani zdrowego stylu życia. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Witamina A pomaga w regulacji metabolizmu żelaza* 
oraz funkcjonowania układu odpornościowego.
• Chrom wspomaga prawidłowy metabolizm 
makroskładników odżywczych i przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi**.
• Kofeina poprawia koncentrację i zwiększa czujność. 
• 85 mg kofeiny i tylko 15 kcal w dziennej porcji (jedno 
opakowanie).

Stosowanie: Wymieszać zawartość jednego opakowania 
w 240 ml wody raz dziennie. Nie przekraczać zalecanej 
dziennej dawki spożycia.

15 porcji • masa netto: 75 g
Zawiera substancje słodzące.

Suplement diety z kofeiną i ekstraktami roślinnymi.
ENERGY GO STIX™ TROPICAL

ENERGY GO STIX™ BERRY



Ostrzeżenie: przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

FORMUŁY WSZYSTKICH KOSMETYKÓW äKwä:
• Nie zawierają parabenów, siarczanów i ftalanów.
• Są przebadane dermatologicznie pod kątem łagodności.
• Są łagodne dla skóry i środowiska.
• Nigdy nie są testowane na zwierzętach.
• Nie zawierają glutenu.
• Zawierają całkowicie naturalne substancje zapachowe.

IDEALNA, MŁODA, GŁADKA SKÓRA.
Odpocznij od trudów dnia codziennego i znajdź ukojenie dzięki 
pielęgnacji skóry, która odmieni jej wygląd za sprawą inspirowanych 
naturą, nawilżających formuł i starożytnych koreańskich technik. Woda 
z liści zielonej herbaty, woda różana i inne składniki na bazie wody 
tworzą formuły o naturalnym zapachu, które odświeżają i regenerują 
skórę.

äKwä™

Starożytny koreański rytuał pielęgnacji skóry
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• Połączenie wody z liści zielonej herbaty i wody morskiej zapewnia orzeźwiające i 
skuteczne dwustopniowe oczyszczenie.

• Ferment ryżowy poprawia kondycję porów skóry, a zawarte w nim odżywcze i 
wygładzające enzymy nawilżają oraz oczyszczają Twoją cerę.

• Wegańska formuła, która usuwa zanieczyszczenia, a następnie przekształca się w 
oczyszczającą pianę.

Stosowanie: Nacisnąć dozownik jeden lub dwa razy i tak uzyskany preparat delikatnie wmasować 
w całą twarz z pominięciem okolic oczu. Przed nałożeniem skóra powinna być sucha. Następnie 
dodać nieco wody w temperaturze pokojowej, aby spienić i spłukać preparat. 
Na koniec osuszyć twarz. Stosować dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Jako następny krok 
zalecamy użyć tonera 4 w 1 Glacier Glow.

masa netto: 100 ml (3,4 oz)

Spryskanie. Spłukanie. Odświeżenie.
Oczyszczający olejek 2 w 1 FIRST WAVE™

• Połączenie wody z liści zielonej herbaty i ekstraktu z czarnej soi z ziemnym popiołem 
wulkanicznym w naturalny sposób upiększa skórę.

• Produkt odnawia, odświeża i energetyzuje skórę, a dzięki właściwościom 
wulkanicznym skutecznie oczyszcza jej powierzchnię.

• Wegańska formuła usuwa głębokie zanieczyszczenia, oczyszcza pory, usuwa 
martwe komórki skóry, a podczas zmywania z twarzy złuszcza naskórek, aby nadać 
skórze gładkość i energię.

Stosowanie: Po uprzednim oczyszczeniu skóry nałożyć na twarz i, w razie potrzeby, na szyję 
i dekolt. Omijać oczy, nozdrza i usta. Pozostawić do wyschnięcia na skórze na 5–15 minut. 
Następnie dodać nieco wody i delikatnie wmasować w celu złuszczenia. Na koniec spłukać 
wodą do czysta. Aby zastosować miejscowo na problematyczny obszar skóry, nanieść na dany 
obszar, odczekać do wyschnięcia i spłukać wodą. Następnie nałożyć toner 4 w 1 Glacier Glow™ 
na wacik kosmetyczny i wytrzeć obszar aplikacji w celu usunięcia pozostałości produktu.

masa netto: 100 g (3,5 oz)

Oczyszczenie. Podtrzymanie. Udoskonalenie.
Maska z błota wulkanicznego LAVAPURE™

• Sfermentowana woda z zielonej herbaty i woda różana oczyszczają oraz rozjaśniają 
skórę, a przy tym nadają jej większą gładkość, jędrność, elastyczność i optymalne 
nawilżenie.

• Produkt przygotowuje skórę na dodatkowe zabiegi oczyszczające i nawilżające oraz 
nakładanie kosmetyków i makijażu. Można nim również zwilżyć skórę o dowolnej 
porze dnia.

• Wegańska, bezalkoholowa formuła.
Stosowanie: Zamknąć oczy i delikatnie spryskać twarz tonikiem. Stosować do (1) tonizacji, (2) 
przygotowania skóry na dodatkowe nawilżenie, (3) przygotowania skóry do nałożenia makijażu 
lub (4) odświeżenia, utrwalenia lub nawilżenia o dowolnej porze dnia. Produkt można również 
nałożyć na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć nim twarz, aby usunąć pozostałości makijażu. 
Następnie zalecamy zastosowanie esencji witaminowej Precious Pool™.

masa netto: 100 ml (3,4 oz)

Oczyszczenie. Rozświetlenie. Przygotowanie.
Toner 4 w 1 Glacier Glow™
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• To jedyna maska w arkuszach na świecie zawierająca 4Life 
Transfer Factor z siary i żółtka jaja, który zmiękcza i łagodzi skórę, 
przywracając jej blask.

• Sprawia, że skóra jest intensywnie i trwale nawilżona, dzięki czemu 
już po pierwszym użyciu jej wygląd ulega widocznej poprawie.

• Rozjaśnia cerę i znacznie zmniejsza widoczność drobnych i 
większych zmarszczek oraz ujędrnia skórę twarzy.

Stosowanie: Stosować po użyciu esencji witaminowej Precious Pool. Wyjąć 
maskę z opakowania i delikatnie ją rozłożyć. Ostrożnie umieścić ją na twarzy 
z pominięciem okolic oczu i ust, tak aby zadbać o równomierny kontakt ze 
skórą na całej powierzchni. Pozostawić na twarzy na 15–20 minut, aby serum 
przeniknęło przez powierzchnię skóry. Zdjąć maskę i osuszyć skórę, aż do 
momentu wchłonięcia preparatu. Następnie użyć kremu pod oczy Ripple Refine. 

maski w arkuszach 5 x 28 g (1 oz) • masa netto 140 g (5 oz)

Piękna skóra. Nawilżenie. Wygładzenie.
Maska w arkuszach ROYAL BATH™

• Woda z liści zielonej herbaty, ogórek i sok bambusowy łagodzą opuchliznę wokół oczu.
• Dzięki zawartości składników nawilżających i zmiękczających oraz grzybów będących 

naturalnym źródłem kolagenu roślinnego ten produkt sprawia, że skóra wokół oczu 
staje się gładsza i jędrniejsza.

• Wegańska formuła zmniejsza widoczność ciemnych kręgów wokół oczu.

Stosowanie: Niewielką ilość preparatu nanieść na cały obszar skóry wokół oczu, tak aby produkt nie 
dostał się do oczu, i delikatnie wklepać opuszkami palców, aż do wchłonięcia. Zalecamy rozpocząć 
kurację z niewielką ilością produktu w celu przetestowania. Następnie zastosować krem nawilżający 
RainBurst™.

masa netto: 30 ml (1 oz)

Wygładzenie. Odżywienie. Ujędrnienie.
Krem pod oczy RIPPLE REFINE™

Ostrzeżenie: jeśli wystąpi podrażnienie, należy natychmiast zmyć produkt.
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• Woda z liści zielonej herbaty i ekstrakt z liści klonu czerwonego odżywiają oraz nawilżają 
skórę.

• Produkt zawiera składniki wspierające zdrowy mikrobiom na powierzchni skóry oraz jej 
ogólną kondycję.

• Chroni skórę przed negatywnym wpływem codziennego stresu.
• Wegańska formuła dostarcza skórze takich składników jak woda z lisci zielonej herbaty 

oraz niezbędne witaminy i przeciwutleniacze, które odżywiają ją i sprawiają, że wygląda 
młodziej.

Stosowanie: Po oczyszczeniu i przemyciu skóry tonikiem nanieść niewielką ilość produktu na 
opuszki palców oraz delikatnie przetrzeć twarz, szyję i delikatną skórę okolic oczu. Delikatnie 
wklepać w skórę, aż do całkowitego wchłonięcia. Następnie użyć kremu pod oczy Ripple Refine™. 
Stosować dwa razy dziennie podczas porannych i wieczornych zabiegów pielęgnacyjnych.

masa netto: 50 ml (1,7 oz)

Odżywienie. Wzmocnienie. Rozjaśnienie.
Esencja witaminowa PRECIOUS POOL™



• Woda z liści zielonej herbaty, sok brzozowy i żeń-szeń 
pomagają ukoić skórę i przywrócić jej młodszy wygląd.

• Lekka formuła zapewnia natychmiastowe, głębokie 
nawilżenie.

• Formuła koryguje niedoskonałości i zmniejsza widoczność 
zmarszczek.

Stosowanie: Stosowanie: Pożądaną ilość produktu stosować rano 
i wieczorem na oczyszczoną i stonizowaną skórę twarzy, szyi oraz 
dekoltu. Odczekać, aż produkt się wchłonie.

masa netto: 70 g (2,5 oz)

Orzeźwienie. Korekta. Ujędrnienie.
Krem nawilżający RAINBURST™

System zawiera po jednej sztuce każdego produktu. Z jego 
pomocą odmienisz wygląd skóry za sprawą inspirowanych 
naturą, nawilżających formuł i starożytnych koreańskich 
technik.

Zawartość 
• Oczyszczający olejek 2 w 1 First Wave
• Maska z błota wulkanicznego LavaPure 
• Toner 4 w 1 Glacier Glow
• Esencja witaminowa Precious Pool
• Krem pod oczy Ripple Refine 
• Zestaw 5 masek w arkuszach Royal Bath
• Krem nawilżający RainBurst

SYSTEM PIELĘGNACJI SKÓRY äKwä™

44



• Zawiera składniki nadające skórze piękny wygląd.
• Zawiera aloes, rozmaryn, rumianek i lawendę.

Stosowanie: Nałożyć dowolną ilość na wybrane obszary skóry.

masa netto: 56,7 g (2 oz) 

Kojący żel do skóry.

4Life Transfer Factor™

Renewall™

Ostrzeżenie: Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Produkty 4Life do higieny osobistej oferują wyjątkowe doznania dla 
zmysłów dzięki najwyższej jakości formule do pielęgnacji skóry.

HIGIENA OSOBISTA

• Zawiera opatentowany 4Life Transfer Factor™

• Dzięki zawartości aloesu i masła shea zapewniamiękką, gładką skórę 
 

Stosowanie: Rozprowadź obficie po całym ciele. W razie potrzeby powtórz 
aplikację. Stosuj codziennie.

250 ml

Balsam do ciała

enummi™ Bath & Body
Body Lotion™
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Ostrzeżenie: nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny 
być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym Dla dzieci. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

W produktach 4Life wspomagających ogólną kondycję 
wykorzystaliśmy najczystsze, najwyższej jakości składniki, dzięki 
czemu nasze suplementy pomogą Ci prowadzić zdrowy, aktywny 
styl życia.

OGÓLNA KONDYCJA



• Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 (ALA, EPA i DHA) z oleju rybnego oraz 
kwasy tłuszczowe omega-6 (GLA i CLA) z oleju z siemienia lnianego, oleju z 
nasion ogórecznika lekarskiego oraz oleju z nasion krokosza barwierskiego.

• Dzienna dawka BioEFA dostarcza organizmowi 500 mg kwasów tłuszczowych 
omega-3 EPA i DHA, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie serca. 

• Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
• Zawiera olej rybny o wysokim stopniu czystości.

Stosowanie: Przyjmować dwie (2) kapsułki dziennie, popijając 240 ml płynu.

60 miękkich kapsułek • masa netto: 69,3 g

Suplement diety z kwasami tłuszczowymi omega-3, omega-6 
i witaminą E

ESSENTIAL FATTY ACID COMPLEX™

• Zawiera kadzidłowiec indyjski (Boswellia serrata), który wspomaga 
zdrowie stawów.

• Zawiera 66,7 mg magnezu, który przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania mięśni i utrzymania zdrowych kości. 

• Zawiera 3,3 mg witaminy B6, która zmniejsza uczucie zmęczenia 
i znużenia.

• Zawiera połączenie glukozaminy, metylosulfonylometanu (MSM) oraz 
chrząstki bydlęcej.

Stosowanie: Przyjmować jedną (1) kapsułkę dziennie, popijając 250 ml płynu.

90 kapsułek • masa netto: 84,8 g

Suplement diety z magnezem i kadzidłowcem.
FIBRO AMJ™

Ostrzeżenie: Produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. W przypadku 
jednoczesnego przyjmowania produktów leczniczych należy poinformować lekarza lub 
farmaceutę. Osoby cierpiące na wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy lub kamicę żółciową nie 
mogą przyjmować produktu.

• Bogaty w białko, bardzo pożywny posiłek.
• Zapewnia prawidłowe odżywianie osobom w każdym wieku.
• Produkt ma wspaniały smak i może być spożywany przez 

przedstawicieli różnych kultur.

Każde zakupione opakowanie produktu 4Life Fortify zostanie przekazane 
potrzebującym dzieciom z całego świata za pośrednictwem współpracującej z nami 
organizacji charytatywnej Feed the Children.

12 lub 24 posiłki • masa netto: 1608 g (3 lb 8 oz)

12 lub 24 smaczne posiłki zawierające ryż, soczewicę, fasolę, 
kompletny zestaw witamin i minerałów oraz 4Life Transfer Factor™ 
Tri-Factor™ Formula.

4LIFE FORTIFY™

Ostrzeżenie: opakowania 4life fortify nie są wysyłane do europy. 4life research™ oferuje zachętę do kupowania posiłków 4life fortify 
i przekazywania ich w formie darowizny, a także do promowania tej idei. Wliczona w cenę opakowania prowizja dla partnerów ma im 
umożliwić zainwestowanie czasu i środków w zachęcanie innych do wzięcia udziału w programie pomocowym foundation 4life. 4life 
fortify to produkt opracowany i wspierany przez 4life research, spółkę komercyjną, która pomaga w przekazywaniu darowizn w postaci 
zakupionych opakowań 4life fortify organizacjom non-profit, takim jak Feed the Children. Współpracujące z nami organizacje charytatywne 
przekazują opakowania 4life fortify dzieciom w potrzebie, nie pobierając za to żadnych opłat.
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INDEKS SKŁADNIKÓW 
PRODUKTÓW
4LIFE TRANSFER FACTOR™
_________________________________________

4Life Transfer Factor™ Classic: 4Life Transfer 
Factor™ (z siary krowiej (mleko)), żelatyna, 
maltodekstryna, woda.

4Life Transfer Factor Chewable: Fruktoza, 
maltoza, 4Life Tri-Factor™ Formula (z siary 
(mleko) i żółtka jaja), substancja słodząca 
(sorbitol E420), aromat pomarańczowy, 
regulator kwasowości (kwas jabłkowy 
E296), aromat waniliowy, substancja 
przeciwzbrylająca (kwasy tłuszczowe E570).

4Life Transfer Factor Plus™ Tri-Factor™ 
Formula:  4Life Tri-Factor™ Formula 
(z siary krowiej (mleko) i żółtka jaja), 
heksafosforan inozytolu, sproszkowana 
soja (Glycine max L. Merr.), stabilizator 
(hydroksypropylometyloceluloza), ekstrakt z 
grzybni kordycepsu chińskiego (Cordyceps 
sinensis (B.) Saccardo), sfermentowane 
drożdże piekarskie, 
siarczan mono-L-metioniny cynku, ekstrakt z 
grzybni pieczarki brazylijskiej (Agaricus blazeii), 
sproszkowane liście aloesu (Aloe barbadensis), 
ekstrakt z owsa (Avena sativa L.), ekstrakt z 
liści oliwki europejskiej (Olea europaea L.), 
aromat skórki cytrynowej, ekstrakt z grzybni 
twardnika japońskiego (Lentinula edodes (Berk) 
Pegler), ekstrakt z grzybni żagwicy listkowatej 
(Grifola frondosa S.F. Gray), woda.

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula: 
4Life Tri-Factor™ Formula (siara (mleko) 
i żółtko jaja), substancja glazurująca 
(hydroksypropylometyloceluloza – otoczka 
kapsułki), maltodekstryna.

TARGETED TRANSFER 
FACTOR™

_______________________
4Life Transfer Factor BCV™: L-lizynian 
magnezu, żelatyna, kwas askorbinowy, 
czosnek (Allium sativum), 4Life Transfer 
Factor™ (żółtko jaja), głóg dwuszyjkowy 
(Crataegus laevigata (Poir.) DC.), cytrynian 
potasu, bursztynian D-alfa-tokoferylu, 
myszopłoch kolczasty (Ruscus aculeatus), 
glukonian cynku, L- askorbinian magnezu, 
woda, miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.), 
beta-karoten, imbir (Zingiber officinale Roscoe), 

niacynamid, glicynian miedzi, koenzym Q10, 
L- selenometionina, rdestowiec ostrokończysty 
(Polygonum cuspidatum), 6-palmitynian 
L-askorbylu, kwas foliowy, chlorowodorek 
pirydoksyny, cyjanokobalamina.  

4Life Transfer Factor Belle Vie™: mieszanka 
warzyw krzyżowych (brokuł, kapusta i 
jarmuż (Brassica oleracea L.)), ekstrakt z liści 
zielonej herbaty (Camellia sinensis L. Kuntze), 
stabilizator (żelatyna), ekstrakt z siemienia 
lnianego (Linum usitatissimum L.), ekstrakt 
z kudzu (Pueraria lobata [Willd.] Ohwi), 4Life 
Transfer Factor™ (z siary krowiej (mleko) i 
żółtka jaja), ekstrakt z pestek winogron (Vitis 
vinifera L.), koniczyna łąkowa (Trifolium 
pretense L.), stabilizator (woda), olejek 
goździkowy (Syzygium aromaticum L. Merr.).

4Life Transfer Factor Collagen™: 
hydrolizowany kolagen rybi, substancja 
słodząca (sacharoza), maltodekstryna, 
bulion z kości kurzych, naturalny aromat 
truskawki i mango, kwas askorbinowy, kwas 
jabłkowy (regulator kwasowości), kwas 
cytrynowy (regulator kwasowości), chlorek 
sodu (środek aromatyzujący), sproszkowane 
algi Haematococcus pluvialis, octan d-alfa-
tokoferylu, 4Life Tri-Factor Formula (z siary 
(mleko) i żółtka jaja), biotyna, substancja 
słodząca (ekstrakt z liści Stevia rebaudiana), 
regulator kwasowości (octan sodu), kolagen 
z błony skorupki jaja, octan witaminy A, 
ekstrakt z ziaren pszenicy zwyczajnej (Triticum 
aestivum).

4Life Transfer Factor Glutamine Prime™: 
L-glutamina, stabilizator: żelatyna 
(otoczka kapsułki), L-arginina, N-acetylo-
L-cysteina, substancja przeciwzbrylająca: 
celuloza mikrokrystaliczna, kwas 
alfaliponowy, stabilizator: woda, substancja 
przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, siara 
(mleko).

4Life Transfer Factor Glucoach™: 
cynamonowiec cejloński (Cinnamomum 
zeylanicum), opuncja figowa (Opuntia ficus-
indica), lagerstremia wspaniała (Lagerstroemia 
speciosa), żelatyna, kwas L-askorbinowy, żeń-
szeń (Panax ginseng), 4Life Transfer Factor™ 
(z siary krowiej (mleko) i żółtka jaja), woda, 
chlorek chromu (III).

4Life Transfer Factor Lung™: Kwas 
L-askorbinowy, substancja glazurująca 
(hydroksypropylometyloceluloza), ekstrakt z 
liści i kwiatów tymianku (Thymus vulgaris), 4Life 
Tri-Factor Formula (z siary (mleko) i żółtka jaja), 
N-acetylo-L-cysteina, ekstrakt z nasion brokułu 
(Brassica oleracea), ekstrakt z korzenia żeń-szenia 
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właściwego (Panax ginseng), ekstrakt z nasion 
czarnuszki siewnej (Nigella sativa), kompleks 
bioflawonoidów cytrusowych, octan d-alfa-
tokoferylu, woda, ekstrakt z owoców borówki 
czarnej (Vaccinium myrtillus), sproszkowane ziarna 
gorczycy (Sinapis alba), olej MCT (trójglicerydy 
średniołańcuchowe) i beta-karoten.

4Life Transfer Factor Malepro™: olej z 
oliwek, żelatyna, olej kukurydziany, emulgator 
(gliceryna), palma sabalowa (Serenoa repens), 
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), brokuł 
(Brassica oleracea), kudzu (Pueraria lobata), 
soja (Glycine max), stabilizator (żółty wosk 
pszczeli), 4Life Transfer Factor Formula (z 
siary krowiej (mleko) i żółtka jaja), woda, tlenek 
cynku, L-selenometionina, likopen, stabilizator 
(lecytyna).

4Life Transfer Factor Metabolite™: Stabilizator 
(hydroksypropylometyloceluloza), ekstrakt z 
winogron (Vitis vinifera), ekstrakt z granatu 
(Punica granatum), sproszkowana żurawina 
(Vaccinium macrocarpon), ekstrakt z liści 
drzewa oliwnego (Olea europaea), ekstrakt z 
grejpfruta (Citrus paradisi), ekstrakt z pestek 
winogron (Vitis vinifera), aronia (Aronia 
melanocarpa), 4Life Tri-Factor Formula (z siary 
(mleko) i żółtka jaja), sproszkowana listownica 
(Laminaria digitata), woda, L-selenometionina, 
i dihydrat kwercetyny. Produkt może zawierać śladowe 

ilości ryb lub skorupiaków.

4Life Transfer Factor™ Recall™: substancja 
przeciwzbrylająca (celuloza mikrokrystaliczna), 
tlenek magnezu, stabilizator (żelatyna), 
cholina (soja), bakopa drobnolistna (Bacopa 
monnieri (L.) Pennell), miłorząb dwuklapowy 
(Ginkgo biloba L.), 4Life Tri-Factor™ Formula 
(z siary krowiej (mleko) i żółtka jaja), 
glukonian magnezu, L-cysteina, L-tyrozyna, 
L-glutamina, substancja przeciwzbrylająca 
(kwas stearynowy), woda, substancja 
przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), barwnik 
(beta-karoten).

4Life Transfer Factor Reflexion™: ekstrakt 
z zielonego dzikiego owsa (Avena sativa 
L.), L-teanina, substancja powlekająca 
(hydroksypropylometyloceluloza), 4Life Tri-
Factor™ Formula (z siary (mleko) i żółtka jaja), 
substancja przeciwzbrylająca (stearynian 
magnezu), woda, substancja przeciwzbrylająca 
(dwutlenek krzemu).

4Life Transfer Factor Vista™: 
maltodekstryna, stabilizator 
(hydroksypropylometyloceluloza), luteina, 
4Life Tri-Factor™ Formula (z siary (mleko) 
i żółtka jaja), kwas L-askorbinowy, octan 
D-alfa-tokoferylu, zeaksantyna, astaksantyna, 
glukonian cynku, ekstrakt z owoców borówki 

czarnej (Vaccinium myrtillus L.), spirulina 
w proszku (Spirulina Turpin ex. Gomont, 
1893 (Spirulina platensis (Gomont) Geitler)), 
bioflawonoidy cytrusowe, substancja 
przeciwzbrylająca (kwas stearynowy), ekstrakt 
z owoców czarnej porzeczki (Ribes nigrum 
L.), ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego 
(Ginkgo biloba L.), sproszkowane owoce 
jeżyny (Rubus fruticosus L.), 6- palmitynian 
askorbylu, palmitynian retinolu, beta-karoten, 
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).

PRODUKTY RIOVIDA™
______________________
4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor 
Formula: sok z jabłek (Malus domestica), 
sok z borówki czarnej (Vaccinium myrtillus), 
zagęszczacz (gliceryna), sok z owoców granatu 
(Punica granatum), sok z owoców czarnego bzu 
(Sambucus nigra), 4Life™ Tri-Factor™ Formula (z 
siary (mleko) i żółtka jaja), kwas L-askorbinowy, 
aromat jagodowy, miąższ jagód acai w proszku 
(Euterpe oleracea), substancja przeciwpieniąca 
(dwutlenek krzemu).

4Life Transfer Factor RioVida Burst™ 
Tri-Factor Formula: sok z jabłek (Malus 
domestica (Borkh.) Borkh.), sok z winogron 
(Vitis vinifera L.), sok z czarnej borówki 
(Vaccinium myrtillus L.), jagody acai (Euterpe 
oleracea C. Martius), sok z owoców granatu 
(Punica granatum L.), emulgator (gliceryna 
pochodzenia roślinnego), sok z owoców 
czarnego bzu (Sambucus nigra L.), 4Life 
Tri-Factor Formula (wyprodukowany z siary 
krowiej (mleka) i żółtka jaja), substancje 
żelujące (guma ksantanowa, guma guar), 
aromat jagodowy, witamina C, emulgator 
(monoglicerydy kwasów tłuszczowych).

4Life Transfer Factor RioVida Stix™ 
Tri-Factor Formula: fruktoza, wzmacniacz 
smaku (kwas cytrynowy), aromat winogronowy, 
4Life Tri-Factor™ Formula (z siary krowiej 
(mleko) i żółtka jaja), substancja wypełniająca 
(guma arabska), granat, aromat jagód acai, 
marchew w proszku (Daucus carota), jabłko 
w proszku (Malus domestica), jagody acai w 
proszku (Euterpe oleracea), borówka w proszku 
(Vaccinium myrtilloides Michx.), aromat bzu 
czarnego, bez czarny w proszku (Sambucus 
nigra), chlorek sodu, chlorek potasu, winogrono 
w proszku (Vitis vinifera), substancja słodząca 
(sukraloza).
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RITESTART™

_______________________
Ritestart, Kapsułka Multiplex™: Fosforan 
trójwapniowy, substancja przeciwzbrylająca 
(celuloza mikrokrystaliczna), żelatyna, tlenek 
magnezu, kwas askorbinowy, substancja 
wypełniająca (stearynian magnezu), biotyna, 
siarczan żelaza, beta-karoten, niacynamid, 
glukonian miedzi, substancja przeciwzbrylająca 
(dwutlenek krzemu), octan D-alfa tokoferolu, 
D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, 
cholekalcyferol, ryboflawina, cyjanokobalamina, 
kwas pteroilomonoglutaminowy.

Ritestart, Kapsułka Transfer Factor Plus™ Tri-
Factor™ Formula: 4Life Tri-Factor Formula (z siary 
(mleko) i żółtka jaja), ekstrakt z soi (Glycine max), 
heksafosforan inozytolu, żelatyna, glukonian 
cynku, kordyceps chiński (Cordyceps sinensis), 
drożdże piekarskie, pieczarka brazylijska (Agaricus 
blazeii), aloes (Aloe barbadensis), ekstrakt z 
ziaren owsa (Avena sativa), żagwica listkowata 
(Grifola frondosa), twardnik japoński (Lentinus 
edodes), substancja przeciwzbrylająca (stearynian 
magnezu), substancja przeciwzbrylająca 
(dwutlenek krzemu). 

Ritestart, Kapsułka O Działaniu 
Przeciwutleniającym: zielona herbata (Camellia 
sinensis), bioflawonoidy cytrusowe, żelatyna, 
acerola (Malpighia glabra), kurkumina (Curcuma 
longa), substancja wypełniająca (celuloza 
mikrokrystaliczna), winorośl (Vitis vinifera), 
sosna nadmorska (Pinus maritima), substancja 
przeciwzbrylająca (stearynian magnezu), 
substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu). 

Ritestart, Kapsułka Essential Fatty Acid Complex: 
olej rybi, żelatyna, woda, substancja glazurująca 
- glicerol, olej lniany (Linum usitatissimum), 
olej z nasion ogórecznika lekarskiego (Borago 
officinalis), olej z nasion krokosza barwierskiego 
(Carthamus tinctorius L.), przeciwutleniacz – 
mieszanina tokoferoli.

DIGEST4LIFE™

________________________
Fibre System Plus™: otręby ryżowe (Oryza sativa), 
stabilizator (hydroksypropylometyloceluloza), 
sproszkowane łuski nasion babki jajowatej 
(Plantago ovata), sproszkowane owoce żurawiny 
wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), 
sproszkowane nasiona dyni (Cucurbita pepo), 
sproszkowane kwiaty goździkowca korzennego 

(Syzygium aromaticum), sproszkowane 
jabłko (Malus domestica), sproszkowana kora 
szakłaku amerykańskiego (Rhamnus purshiana), 
sproszkowane kłącze imbiru (Zingiber officinale), 
sproszkowane owoce pieprzu czarnego (Piper 
nigrum), sproszkowany korzeń goryczki żółtej 
(Gentiana lutea L.), sproszkowana kora wiązu 
czerwonego (Ulmus rubra Muhl.), sproszkowany 
korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.), bromelina, 
papaina, sproszkowany liść pietruszki zwyczajnej 
(Petroselinum crispum Mill.), sproszkowana 
śliwka (Prunus domesticus), sproszkowany 
liść szałwii (Salvia officinalis L.), wyciąg z kory 
kruszyny pospolitej (Rhamnus frangula), stearynian 
magnezu, sproszkowany korzeń prawoślazu 
(Althaea officinalis L.), sproszkowany kwiat 
chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.), 
pyłek pszczeli, sproszkowany kwiat rumianku 
pospolitego (Matricaria recutita L.), sproszkowany 
mech irlandzki (Chondrus crispus), sproszkowane 
nasiona szarańczynu strąkowego (Ceratonia 
siliqua), guma ksantanowa, sproszkowany owoc 
papai (Carica papaya L.), ekstrakt z owocu ananasa 
(Ananas comosus), spirulina (Arthrospira platensis).

PRE/O™: galaktooligosacharydy, błonnik 
kukurydziany, fruktooligosacharydy, całkowicie 
uwodorniony olej kokosowy (Cocos nucifera), 
cukier trzcinowy, maltodekstryna, 4Life Tri-Factor 
Formula (z siary (mleko) i żółtka jaja), żelatyna 
rybna, naturalny aromat cytrynowy, zagęszczacz 
(glicerol), Bifidobacterium longum subsp. infantis, 
chlorek sodu, emulgator (lecytyna sojowa), 
Bifidobacterium longum, stabilizator (pektyny), 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, 
substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis.

Super Detox™: sproszkowane kwiaty koniczyny 
łąkowej (Trifolium pratense L.), ekstrakt z owoców 
ostropestu plamistego (Silybum marianum), 
żelatyna, ekstrakt z liści mniszka pospolitego 
(Taraxacum officinale), ekstrakt z pestek i liści 
brokułu (Brassica oleracea L. var. italica Plenck), 
ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego (Cynara 
scolymus L.), olej rzepakowy.

4LIFETRANSFORM™

__________________________
4LifeTransform Burn: ekstrakt z owoców 
cytrusowych (Citrus paradisi, Citrus sinensis 
i Citrus aurantium), ekstrakt z korzenia pokrzywy 
indyjskiej (Coleus forskohlii), substancja 
powlekająca (hydroksypropylometyloceluloza), 
ekstrakt z pestek afrykańskiego mango (Irvingia 
gabonensis), dihydrokapsjat, woda, olejek z 
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korzenia imbiru lekarskiego (Zingiber officinale), 
substancja przeciwzbrylająca (stearynian 
magnezu).

4LifeTransform Man: L-cytrulina, kompleks 
bioflawonoidów cytrusowych, substancja 
powlekająca (hydroksypropylometyloceluloza), 
ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng), 
cholekalcyferol, trójglicerydy średniołańcuchowe, 
woda.

4LifeTransform Woman: L-cytrulina, substancja 
powlekająca (hydroksypropylometyloceluloza), 
ekstrakt z nasion wiesiołka (Oenothera biennis), 
ekstrakt z portulaki pospolitej (Portulaca 
oleracea L.), substancja przeciwzbrylająca 
(stearynian magnezu), olej MCT (trójglicerydy 
średniołańcuchowe), woda.

ChitoCarb BLX™: chitozan (ze 
skorupiaków), substancja glazurująca 
(hydroksypropylometyloceluloza), substancja 
przeciwzbrylająca (fosforan wapnia), ekstrakt z 
białej fasoli kidney (Phaseolus vulgaris), ekstrakt 
z drożdży (Saccharomyces cerevisiae), ekstrakt z 
pitai (Hylocereus undulates), woda.

PRO-TF™ o smaku czekoladowym: białko 
serwatkowe (mleko, soja), maltodekstryna, 
proteiny białka jaja, kakao w proszku, 
naturalny aromat czekoladowy, trójglicerydy 
średniołańcuchowe, 4Life Tri-Factor™ Formula 
(z siary (mleko) i żółtka jaja), chlorek sodu, 
substancje zagęszczające (guma ksantanowa, 
karboksymetyloceluloza sodowa), substancje 
słodzące (sukraloza, acesulfam K).

PRO-TF o smaku waniliowym: białko serwatkowe 
(mleko), maltodekstryna, proteiny białka jaja, 
naturalny krem waniliowy, aromat, zagęszczacz 
(guma guar), trójglicerydy średniołańcuchowe, 
siara (mleko), sproszkowane żółtko jaja, 
chlorek sodu, substancje słodzące (sukraloza, 
acesulfam K).

Renuvo™: ekstrakt z korzenia szczodraka 
krokoszowatego (Rhaponticum carthamoides 
(Willd.) Iljin), ekstrakt z owoców cytryńca 
chińskiego (Schisandra chinensis (Kurcz.) Baill.), 
żelatyna, L-karnityna, ekstrakt z liści zielonej 
herbaty (Camellia sinensis L. Kuntze), ekstrakt z 
korzenia witanii ospałej (Withania somnifera L. 
Dunal), 4Life® Tri-Factor™ Formula (z siary krowiej 
(mleko) i żółtka jaja), ekstrakt z korzenia kurkumy 
(Curcuma longa L.), ekstrakt z korzenia rdestowca 
ostrokończystego (Polygonum cuspidatum Siebold 
et Zucc.), ekstrakt z owoców pieprzu czarnego 
(Piper nigrum L.), substancja przeciwzbrylająca 
(dwutlenek krzemu).

PRODUKTY ENERGETYZUJĄCE
__________________________
Energy Go Stix™ Berry: izomaltuloza (połączenie 
glukozy i fruktozy), regulator kwasowości 
(kwas cytrynowy), L-glutamina, tauryna, aromat 
malinowy, aromat waniliowy, liście zielonej 
herbaty (Camellia sinensis L. Kuntze), L-arginina, 
aromat truskawkowy, ekstrakt z liści yerba mate 
(Ilex paraguariensis A. St.-Hil), aromat żurawiny, 
substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), 
barwnik (czerwień buraczana), substancja 
słodząca (sukraloza), ekstrakt z nasion guarany 
(Paullinia cupana Kunth., Bonpl. et Kunth), barwnik 
(beta-karoten), 4Life Transfer Factor™ Formula (z 
siary krowiej (mleko) i żółtka jaja), wzmacniacz 
smaku (octan sodu).
Energy Go Stix™ Tropical: maltodekstryna, tauryna, 
ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), 
L-arginina, L-glutamina, regulator kwasowości 
(kwas jabłkowy), naturalny aromat mango, 
ekstrakt z liści yerba mate (Ilex paraguariensis), 
kreatyna, naturalny aromat typu marakuja, beta-
karoten, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek 
krzemu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 
naturalny aromat marakui, alfaketoglutaran 
L-ornityny, L-karnityna, ekstrakt z korzenia 
eleuterokoka kolczastego (Eleutherococcus 
senticosus), ekstrakt z nasion guarany 
(Paullinia cupana), ekstrakt z korzenia pieprzycy 
peruwiańskiej (Lepidium meyenii), 4Life Transfer 
Factor™ (z siary (mleko) i żółtka jaja), substancja 
słodząca (sukraloza), ekstrakt z czereśni, naturalny 
aromat ananasowy, ekstrakt z korzenia różeńca 
górskiego (Rhodiola rosea), ekstrakt z korzenia 
żeń-szenia pięciolistnego (Panax quinquefolium), 
ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax 
ginseng), substancja słodząca (acesulfam K), 
azotan chromu.

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI 
SKÓRY äKwä
__________________________
Oczyszczający olejek 2 w 1 First Wave: 
woda, gliceryna, glikol dipropylenowy, 
betaina kokosowa, glukozyd kokosowy, 
kopolimer akrylanu, laurynian 
poliglicerolu-10, metylokokoilotaurynian 
sodu, 1,2-heksanodiol, woda z liści zielonej 
herbaty (Camellia sinensis), woda morska, 
filtrat z fermentacji ryżu (sake), ekstrakt z 
dyni (Cucurbita pepo), ferment z drożdży 
Saccharomyces, bioflawonoidy, ekstrakt z 
brokułu (Brassica oleracea italica), ekstrakt 
z liści aloesu (Aloe barbadensis), olej z 
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nasion słonecznika zwyczajnego (Helianthus 
annuus), olej z owoców oliwki europejskiej 
(Olea europaea), olej z bodziszka plamistego 
(Geranium maculatum), olejek z bergamotki 
(Citrus aurantium ssp. bergamia), olejek z 
palczatki imbirowej (Cymbopogon martini), 
olejek z lawendy wąskolistnej (Lavandula 
angustifolia), ekstrakt z owoców yuzu (Citrus 
junos), ekstrakt z igieł sosny wąskokwiatowej 
(Pinus densiflora), olejek z kwiatów rumianu 
rzymskiego (Anthemis nobilis), esktrakt 
z bylicy rocznej (Artemisia annua), olejek 
ze skórki pomarańczy (Citrus aurantium 
dulcis), etyloheksylogliceryna, glicynian 
kokoilu potasu, chlorek sodu, trometamina, 
kokonian potasu, propanodiol, trójgliceryd 
kaprylowo-kaprynowy, sól dwusodowa 
EDTA, lauryloglikolokarboksylan sodu, glikol 
kaprylowy, glikol butylenowy.
Toner 4 w 1 Glacier Glow: woda z liści 
zielonej herbaty (Camellia sinensis), 
izopentyldiol, gliceryna, glikol butylenowy, 
1,2-heksanodiol, niacynamid, woda, 
ferment z drożdży Saccharomyces, woda 
z kwiatów róży damasceńskiej (Rosa 
damascena), adenozyna, ekstrakt z undarii 
pierzastodzielnej (Undaria pinnatifida), 
ekstrakt z listownicy japońskiej (Laminaria 
japonica), ekstrakt z alg Hizikia fusiformis, 
ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (Centella 
asiatica), ekstrakt z korzenia lukrecji 
gładkiej (Glycyrrhiza glabra), ekstrakt z 
liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), 
ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego 
(Rosmarinus officinalis), ekstrakt z kwiatów 
rumianku pospolitego (Chamomilla recutita 
(matricaria)), ekstrakt z korzenia tarczycy 
bajkalskiej (Scutellaria baicalensis), ekstrakt 
z korzenia rdestowca ostrokończystego 
(Polygonum cuspidatum), ekstrakt z kwiatów 
kamelii japońskiej (Camellia japonica), 
ekstrakt z brodziuszki wiechowatej 
(Andrographis Paniculata), ekstrakt z owoców 
morwy czarnej (Morus nigra), alantoina, 
ekstrakt ze skórki mandarynki Satsumy 
(Citrus unshiu), etyloheksylogliceryna, 
propanodiol, betaina, sól dwusodowa EDTA.

Esencja witaminowa Precious Pool:  woda 
z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), 
izopentyldiol, glikol butylenowy, glikol 
dipropylenowy, etyloheksanian cetylu, 
metylogluket-20, niacynamid, 1,2-heksanodiol, 
distearynian poliglicerolu-3, oktylododekanol, 
woda, ferment z drożdży Saccharomyces, 
adenozyna, glukozyd askorbylu, ekstrakt 
z lizatu drożdży Saccharomyces, ekstrakt 
z klonu cukrowego (Acer saccharum), 
ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (Centella 
asiatica), ekstrakt z korzenia lukrecji 
gładkiej (Glycyrrhiza glabra), ekstrakt z 
korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria 

baicalensis), ekstrakt z liści rozmarynu 
lekarskiego (Rosmarinus officinalis), ekstrakt 
z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), 
ekstrakt z kwiatów kamelii japońskiej 
(Camellia japonica), arginina, alantoina, 
pantenol, ekstrakt ze skórki mandarynki 
Satsumy (Citrus unshiu), ekstrakt z owoców 
morwy czarnej (Morus nigra), olejek z 
palczatki imbirowej (Cymbopogon martini), 
olejek z lawendy wąskolistnej (Lavandula 
angustifolia), kwiat rumianu rzymskiego 
(Anthemis nobilis), rumianek pospolity 
(Chamomilla recutita (matricaria)), bodziszek 
plamisty (Geranium maculatum), rdestowiec 
ostrokończysty (Polygonum cuspidatum), 
brodziuszka wiechowata (Andrographis 
paniculata), olejek z bergamotki (Citrus 
aurantium ssp. bergamia), olejek ze skórki 
pomarańczy (Citrus aurantium dulcis), 
betaina, etyloheksylogliceryna, cytrynian 
stearynianu glicerylu, karbomer, propanodiol, 
glikol kaprylowy.

Krem pod oczy Ripple Refine: woda z 
liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), 
gliceryna, glikol butylenowy, uwodorniony 
polidecen, trójgliceryd kaprylowy/
kaprynowy, distearynian poliglicerolu-3, 
1,2-heksanodiol, alkohol cetearylowy, 
niacynamid, olej z owoców oliwki europejskiej 
(Olea europaea), woda, masło z masłosza 
Parka (Butyrospermum parkii) (shea), 
ekstrakt z trzęsaka morszczynowatego 
(Tremella fuciformis) (grzyb), hialuronian 
sodu, ferment z drożdży Saccharomyces, 
glukozyd askorbylu, adenozyna, ekstrakt z 
ogórka (Cucumis sativus), sok z bambusa 
trzcinowatego (Bambusa arundinacea), 
ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (Centella 
asiatica), ekstrakt z liści zielonej herbaty 
(Camellia sinensis), olejek z kwiatów rumianu 
rzymskiego (Anthemis nobilis), ekstrakt 
z korzenia rdestowca ostrokończystego 
(Polygonum cuspidatum), ekstrakt z korzenia 
lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra), ekstrakt 
z liści rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus 
officinalis), ekstrakt z korzenia tarczycy 
bajkalskiej (Scutellaria baicalensis), 
ekstrakt z kwiatów kamelii japońskiej 
(Camellia japonica), ekstrakt z owoców 
morwy czarnej (Morus nigra), ekstrakt ze 
skórki mandarynki Satsumy (Citrus unshiu), 
olejek z lawendy wąskolistnej (Lavandula 
angustifolia), ekstrakt z brodziuszki 
wiechowatej (Andrographis Paniculate), 
olejek z bergamotki (Citrus aurantium ssp. 
bergamia), olejek z bodziszka plamistego 
(Geranium maculatum), olejek ze skórki 
pomarańczy (Citrus aurantium dulcis), olejek 
z palczatki imbirowej (Cymbopogon martini), 
ekstrakt z kwiatów rumianku pospolitego 
(Chamomilla recutita (matricaria)), 
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betaina, stearynian glicerylu, cytrynian 
stearynianu glicerylu, etyloheksylogliceryna, 
izostearynian sorbitanu, sól dwusodowa 
EDTA, propanodiol, alkohol beenylowy, 
distearynian poliglicerylo-3-metyloglukozy, 
kopolimer akryloilodimetylotaurynianu/VP 
amonu, kopolimer hydroksyetyloakrylanu 
/ akryloilodimetylotaurynianu sodu, glikol 
kaprylowy.

Maska z błota wulkanicznego LavaPure:  
woda z liści zielonej herbaty (Camellia 
sinensis), kaolin, gliceryna, bentonit, glikol 
butylenowy, krzemian glinowo-magnezowy, 
proszek węglowy, 1,2-heksanodiol, popiół 
wulkaniczny, ekstrakt z nasion Coix 
lacryma-jobi Ma-yuen, proszek z nasion 
moreli zwyczajnej (Prunus armeniaca), 
proszek z łupin orzecha włoskiego (Juglans 
regia), ekstrakt z nasion soi (Glycine max), 
bioflawonoidy, ekstrakt z liści aloesu (Aloe 
barbadensis), ekstrakt z ryżu (Oryza sativa), 
ekstrakt z otrębów ryżowych (Oryza sativa), 
ekstrakt z nasion sezamu indyjskiego 
(Sesamum indicum), olej z bodziszka 
plamistego (Geranium maculatum), ekstrakt 
z ziaren zielonego dzikiego owsa (Avena 
sativa), ekstrakt z igieł sosny wąskokwiatowej 
(Pinus densiflora), ekstrakt z owoców yuzu 
(Citrus junos), esktrakt z bylicy rocznej 
(Artemisia annua), olejek z lawendy 
wąskolistnej (Lavandula angustifolia), olejek z 
bergamotki (Citrus aurantium ssp. bergamia), 
ferment z drożdży Saccharomyces, olejek z 
palczatki imbirowej (Cymbopogon martini), 
ekstrakt z brokułu (Brassica oleracea italica), 
ekstrakt z nasion fasoli złotej (Phaseolus 
radiatus nobilis), olej z kwiatów rumianu 
rzymskiego (Anthemis nobilis), krzemionka, 
woda, guma ksantanowa, olejek ze skórki 
pomarańczy (Citrus aurantium dulcis), 
etyloheksylogliceryna, propanodiol, sól 
dwusodowa EDTA, hydroksyacetofenon, 
C12-14 pareth-12, glikol kaprylowy, glikol 
pentylenowy, glikol dipropylenowy. 

Krem nawilżający RainBurst:  woda z 
liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), 
woda, glikol butylenowy, etyloheksanian 
cetylu, oktylododekanol, gliceryna, alkohol 
cetylowy, dilinolan dimeru fitosterylowo-
izostearylowego, distearynian poliglicerylo-
3-metyloglukozy, olejek z nasion jojoby 
(Simmondsia chinensis), niacynamid, 
uwodorniony olej roślinny, wosk pszczeli, 
1,2-heksanodiol, ekstrakt z żeń-szenia 
(Panax ginseng), adenozyna, ekstrakt z 
wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica), 
hialuronian sodu, ferment z drożdży 
Saccharomyces, ekstrakt z miodu, ekstrakt 
z brodziuszki wiechowatej (Andrographis 
paniculata), sok z brzozy szerokolistnej 

(Betula platyphylla japonica), ekstrakt z 
korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria 
baicalensis), pantenol, ekstrakt z korzenia 
rdestowca ostrokończystego (Polygonum 
cuspidatum), ekstrakt z liści zielonej herbaty 
(Camellia sinensis), ekstrakt z korzenia 
lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra), ekstrakt 
z liści rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus 
officinalis), olejek z kwiatów rumianu 
rzymskiego (Anthemis nobilis), ekstrakt 
z owoców morwy czarnej (Morus nigra), 
ekstrakt z kwiatów rumianku pospolitego 
(Chamomilla recutita (matricaria)), ekstrakt ze 
skórki mandarynki Satsumy (Citrus unshiu), 
olejek z bergamotki (Citrus aurantium ssp. 
bergamia), olejek z lawendy wąskolistnej 
(Lavandula angustifolia), ekstrakt z kwiatów 
kamelii japońskiej (Camellia japonica), 
olejek z palczatki imbirowej (Cymbopogon 
martini),  olejek z bodziszka plamistego 
(Geranium maculatum), olejek ze skórki 
pomarańczy (Citrus aurantium dulcis), 
hydroksyacetofenon, stearynian glicerylu, 
trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, sól 
dwusodowa EDTA, etyloheksylogliceryna, 
wosk mikrokrystaliczny, stearynian glicerylu 
SE, kopolimer akryloilodimetylotaurynianu/
VP amonu, propanodiol, poliacyloadypinian-2 
bis-diglicerolu, glikol kaprylowy, glikol 
pentylenowy, glikol dipropylenowy.

Maska w arkuszach Royal Bath: 
woda, gliceryna, glikol butylenowy, 
niacynamid, filtrat z fermentacji bakterii 
Lactobacillus/mleka, adenozyna, kwas 
hialuronowy, hialuronian sodu, usieciowany 
polimer hialuronianu sodu, hydrolizowany 
kwas hialuronowy, hydrolizowany hialuronian 
sodu, siara, suszone żółtko jaja, ekstrakt z 
liści herbaty chińskiej (Camellia sinensis), 
ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej, sól 
dwupotasowa kwasu glicyryzynowego, 
pantenol, ekstrakt z korzenia imbiru 
lekarskiego (Zingiber officinale), ekstrakt 
z korzenia cynowodu chińskiego (Coptis 
chinensis), alantoina, arginina, ekstrakt z 
owoców cytryny zwyczajnej (Citrus lemon), 
olejek z mandarynki (Citrus nobilis), olejek 
z liści eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus 
globulus), olejek z bodziszka plamistego 
(Geranium maculatum), olejek z lawendy 
wąskolistnej (Lavandula angustifolia), olejek 
z sosny długoigielnej (Pinus palustris), 
trehaloza, etyloheksylogliceryna, karbomer, 
hydroksyetyloceluloza, 1,2-heksanodiol, 
sól dwusodowa EDTA, uwodorniony olej 
rycynowy PEG-60, glikol pentylenowy.
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PRODUKTY 4LIFE DO HIGIENY 
OSOBISTEJ
______________________
enumi™ Body Lotion: woda, olej z krokosza 
barwierskiego (Carthamus tinctorius), gliceryna, 
olej z nasion słonecznika zwyczajnego (Helianthus 
annuus), stearynian glicerylu, kwas stearynowy, 
masło z masłosza Parka (Butyrospermum parkii), 
trójglicerydy kaprylowe/kaprynowe/mirystynowe/
stearynowe, alkohol cetylowy, stearyoilomleczan 
sodu, ekstrakt z jęczmienia dwurzędowego 
(Hordeum distichon), fenoksyetanol, 
cyklopentasiloksan, glikol kaprylowy, 
trietanoloamina, octan tokoferylu, ekstrakt z 
herbaty chińskiej (Camellia sinensis), dimetikon, 
siara, karbomer, ekstrakt z sandałowca białego 
(Album santalum), ekstrakt z kory korkowca 
amurskiego (Phellodendron amurense), ekstrakt 
z drzewa chrzanowego (Moringa pterygosperma), 
cykloheksasiloksan, substancja zapachowa, 
stearynian PEG-100, alantoina, sól sodowa kwasu 
piroglutaminowego, limonen, kwas sorbinowy, 
sproszkowane żółtko jaja, sól disodowa EDTA, 
Leuconostoc / filtrat z fermentacji korzenia 
rzodkwi, cynamonian heksylu, żel z aloesu (Aloe 
barbadensis), linalol, lilial, cytronelol, fosfolipidy, 
geraniol, palmitynian retinolu, palmitynian 
askorbylu.

4Life Transfer Factor™ Renewall™: woda, 
siara, octan PPG-2 alkoholu izocetylowego 
oksyetylenowanego 20 molami tlenku etylenu 
(Isoceteth-20), glikol butylenowy, trietanoloamina, 
polisorbat 20, karbomer, fenoksyetanol, 
glikol kaprylowy, kopoliol dimetikonu, glikol 
heksylenowy, etyloheksylogliceryna, żel z aloesu 
(Aloe barbadensis), sól dwusodowa EDTA, 
olejek z eukaliptusa (Eucalyptus globulus), 
olejek z rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus 
officinalis), pantenol, alantoina, gliceryna, drożdże 
Polysaccharides, sól sodowa PCA, ekstrakt 
z rumianu rzymskiego (Anthemis nobilis), 
karagenina, glikol propylenowy, kwas cytrynowy, 
ekstrakt z lawendy wąskolistnej (Lavandula 
angustifolia).

OGÓLNA KONDYCJA
_______________________
Essential Fatty Acid Complex (Kompleks 
olejów roślinnych i oleju z ryb zawierającego 
kwasy EPA i DHA): olej rybi, żelatyna, woda, 
substancja glazurująca - glicerol, olej lniany 
(Linum usitatissimum), olej z nasion ogórecznika 
lekarskiego (Borago officinalis), olej z nasion 
krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.), 
przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli.

Fibro AMJ™ Day-Time Formula:  chlorowodorek 
glukozaminy (z krabów i krewetek), kwas 
(kwas jabłkowy), tlenek magnezu, substancja 
powlekająca (żelatyna), metylosulfonylometan, 
sproszkowana chrząstka bydlęca, sproszkowane 
liście mięty pieprzowej (Mentha x piperita), 
ekstrakt z żywicy kadzidłowca indyjskiego 
(Boswellia serrata), woda, substancja 
przeciwzbrylająca (kwas stearynowy), N-acetylo-L-
cysteina, aromat mięty pieprzowej, chlorowodorek 
pirydoksyny, bromelaina, ekstrakt z pestek 
winogron (Vitis vinifera), L-cysteina, wyciąg z 
korzenia diabelskiego pazura (Harpagophytum 
procumbens), kwas alfa-liponowy, substancja 
przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu).

4Life Fortify: lista składników jest dostępna na 
stronie internetowej 4life.com.



Zarejestruj się
w Planie lojalnościowym 4Life, 
 zamawiając ulubione produkty 
 z automatyczną wysyłką. 

Uzyskaj
15% zwrotu w  Punktach 
lojalnościowych.

Wymieniaj
Punkty lojalnościowe 
na dowolnie wybrane 
 BEZPŁATNE produkty  4Life!

Utrzymaj
miesięczne zamówienie  w 
ramach Planu lojalnościowego 
 na poziomie 125 LP,  aby zdobyć 
bonusowy produkt miesiąca!

Co możesz zrobić z  bezpłatnymi produktami?
Odsprzedać, aby zarobić dodatkowe pieniądze • Stosować samemu 
Przekazać znajomym.

Zacznij otrzymywać bezpłatne 
produkty już dzisiaj!



Firma zajmująca się układem 
odpornościowym kończy 25 lat

Zaczęliśmy od pasji do nauki o układzie odpornościowym. Ćwierć 
wieku później, nasz entuzjazm jest większy niż kiedykolwiek.

— David Lisonbee | Założyciel i Prezes Zarządu


