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SVEIKAS VIRŠKINIMAS – SVEIKAS KŪNAS



MŪSŲ GERA SAVIJAUTA KASDIEN PRASIDEDA 
NUO ŽARNYNO

Prastas virškinimas gali paveikti 
mūsų laimingumo lygį. Kas galėjo 
pagalvoti? 

Specialistams tenka gydyti vis 
daugiau su virškinimo sistema 
susijusių nusiskundimų.

Tarp dažniausiai pasitaikančių 
problemų yra perteklinis 
rūgštingumas, dujų kaupimasis 
virškinamajame trakte (vidurių 
pūtimas), viduriavimas, vidurių 
užkietėjimas, uždegiminiai 
sutrikimai ir pan.

Daugelį virškinimo problemų 
palengvinti galime padarydami 
tik nedideles permainas: 
maitindamiesi sveikiau, 
daugiau mankštindamiesi, 
mažindami streso kiekį, darydami 
atpalaiduojamuosius pratimus, 
laikydamiesi pozityvaus požiūrio
ir pan.



ESMINIAI INGREDIENTAI SVEIKAM ŽARNYNUI

Bifidobakterijos

Laktobacilos

Oligosacharidai

Glutaminas

Gliutaminas

Tai – pakeičiamoji 
aminorūgštis. Ji atlieka svarbų 
vaidmenį dalijantis žarnyno 
ląstelėms, užtikrinant paviršių 
apsaugą ir saugant žarnyno 
ląsteles nuo oksidacinės 
apkrovos. Yra net mokslinių 
tyrimų, kuriuose nagrinėjamas 
gliutamino, kaip uždegimą 
slopinančios medžiagos 
vaidmuo.

Laktobacilos ir 
bifidobakterijos

Laktobacilos ir bifidobakterijos 
– tai gyvi mikroorganizmai, 
kurie, jei yra vartojami 
reikiamais kiekiais, yra 
naudingi mūsų organizmui. 

Jų funkcija yra ne tik maisto 
judėjimo virškinimo traktu 
apskritai pagerinimas, 
bet ir imuninės sistemos 
aktyvinimas bei reguliavimas, 
infekcijų prevencija ir tam tikrų 
vitaminų, tokių kaip vitaminas 
K ir kai kurie B grupės 
vitaminai, sintezė.

Oligosacharidai

Tai sudedamosios dalys, 
kuriomis išgaunamas 
selektyvus tam tikrų žarnyno 
mikrofloros rūšių, naudingų 
jų nešiotojų sveikatai, 
augimo ir (arba) aktyvumo 
stimuliavimas.



PRE/OTM

po vieną (1) pakelį per parą. Turinį išberti į burną. Praryti NE-
KRAMTANT. Jei norite, galite užgerti vandeniu ar kitu gėrimu. 
Netinka jaunesniems nei 3 metų vaikams. 3–12 metų vaikams 
galima per parą suvartoti mažesnį kiekį. Pirmasis mėnuo – po 
vieną pakelį per dieną. Antrasis ir paskesni mėnesiai: po vieną 
pakelį kas antrą dieną.

„Glutamine Prime“TM

Po keturias (4) kapsules per parą, užgeriant 240 ml skysčio. Kad 
rezultatai būtų kuo geresni, vartokite 2 kapsules ryte ir 2 kapsu-
les vakare.

„Transfer Factor Tri-Factor“TM

Po vieną (1) kapsulę per parą, užgeriant 240 ml skysčio.

KAIP TAI VARTOTI?



PAKETAS „HAPPY GUT PACK“!

PIRKITE DABAR!

https://lithuania.4life.com/corp/shop/packs-rite4you

