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Įdomūs faktai
• Kiekvienai jūsų organizmo ląstelei reikia 

deguonies

• Plaučiai atlieka gyvybiškai svarbią dujų mainų 
funkciją, padedančią jūsų ląstelėms priimti 
deguonį ir išmesti nereikalingą anglies dvideginį

• Kai jūsų plaučiai yra stiprūs ir sveiki, šie dujų 
mainai yra veiksmingesni, o jūsų ląstelės gauna 
daugiausiai naudos

• Jūsų plaučiai palaiko jūsų kvapo pojūtį ir padeda 
apsaugoti jūsų organizmą nuo žalingų medžiagų 
– kosuliu, čiauduliu ir filtravimu



Išvalykime orą
• Jūsų namų aplinka gali būti užterštą, nors to 

nematote ir neužuodžiate

• Įkvėpti valiklių garai gali  
pažeisti jūsų plaučius

• Oro kokybė daugelyje pasaulio  
miestų yra kaip niekad prasta

• Jūsų plaučiams gali pakenkti cigarečių  
dūmai, net jei rūko tik kažkas šalia jūsų



GERAS

APYGERIS

NESVEIKAS JAUTRIOMS GRUPĖMS

NESVEIKAS

LABAI NESVEIKAS

PAVOJINGAS

ORO KOKYBĖS INDEKSAS



Detoksikacija

• Plaučiai yra trečias pagal svarbą detoksikacijos  
organas, jie atsilieka tik nuo kepenų ir inkstų.

• Imuninės sistemos ląstelės plaučiuose  
pašalina daleles

• Daleles taip pat pašalina cilijos trachėjoje

• Gleivės padeda daleles išsklaidyti  
per nosį ir burną



Kas yra „4Life  
Transfer Factor  
Lung“?
„4Life Transfer Factor Lung“ – tai „4Life“ naujausias 
„Targeted Transfer Factor™“ produktas, kuris: 

• Suteikia vitaminų, augalinių ekstraktų ir kitų 
kokybiškų ingredientų, palaikančių jūsų kvėpavimo 
sistemos sveikatą*

• Kiekvienoje paros dozėje turi 100 mg junginio 
„4Life Transfer Factor™“.  

*Sudėtyje yra čiobrelių lapų ir žiedų ekstrakto.

 ŠIS PRODUKTAS NĖRA SKIRTAS JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR NUO JŲ 
APSAUGOTI. MAISTO PAPILDAI NETURĖTŲ BŪTI VARTOJAMI KAIP MAISTO PAKAITALAI. SVARBU 
ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA BEI SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS.



„4Life Transfer Factor Lung“ ypatybės ir nauda

 ŠIS PRODUKTAS NĖRA SKIRTAS JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR NUO JŲ 
APSAUGOTI. MAISTO PAPILDAI NETURĖTŲ BŪTI VARTOJAMI KAIP MAISTO PAKAITALAI. SVARBU 
ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA BEI SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS.

Gleivinių 
priežiūra2

Gleivių skystinamasis 
poveikis1;3

Gerklės 
sudirginimas1

Gera kvėpavimo 
sistemos būklė1

Imuninė 
sistema6;7

Apsauga nuo
oksidacinio streso4;5

(1) Čiobreliai (Thymus vulgaris L.) skatina kvėpavimo sistemos sveikatą ir imuninės sistemos 
funkcionavimą, pasižymi antibakterinėmis savybėmis, gerina gleivių išsiskyrimą viršutiniuose kvėpavimo 
takuose, taip pat pasižymi raminamuoju poveikiu, jei pasireiškia gerklės ar ryklės sudirginimas.
(2) Vitaminas A padeda palaikyti gleivinių sveikatą.
(3) N-acetil-L-cisteinas pasižymi gleivių skystinamuoju poveikiu.
(4) Vitaminas E padeda saugoti ląsteles nuo oksidacinės apkrovos.

(5) Mėlynės (Vaccinium myrtillus) padeda saugoti ląsteles nuo oksidacinės apkrovos.
(6) Vitaminas C ir vitaminas A padeda normaliai funkcionuoti imuninei sistemai.
(7) Korėjiniai ženšeniai padeda skatinti natūralius gynybos mechanizmus bei normalų imuninės sistemos 
funkcionavimą.
(8) Pagaminta iš krekenų ir kiaušinių trynių.



Produktas 
„4Life Transfer 
Factor“ 
pagrindu! 



Pagrindinės sudedamosios dalys

• Čiobreliai (Thymus vulgaris L.)  – palaiko kvėpavimo sistemos 
sveikatą, imuninės sistemos sveikatą, pasižymi antibakteriniu 
poveikiu, taip pat skatina gleivių išsiskyrimą viršutiniuose 
kvėpavimo takuose.

• N-acetil L-cisteinas – pasižymi gleivių skystinamuoju poveikiu 
(išskaido gleives arba mažina gleivių klampą).

• Vitaminas A, vitaminas C ir korėjiniai ženšeniai – prisideda 
prie normalaus imuninės sistemos funkcionavimo. 

• Vitaminas C, vitaminas E ir mėlynių ekstraktas – prisideda 
prie ląstelių apsaugos nuo oksidacinio streso. 

• Vitaminas A – prisideda prie normalių gleivinių palaikymo.

 ŠIS PRODUKTAS NĖRA SKIRTAS JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR NUO JŲ 
APSAUGOTI. MAISTO PAPILDAI NETURĖTŲ BŪTI VARTOJAMI KAIP MAISTO PAKAITALAI. SVARBU 
ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA BEI SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS.



Naudos iš „4Life 
Transfer Factor Lung“ 
gali gauti bet kuris 
suaugęs žmogus, 
norintis padėti savo 
kvėpavimo sistemai.

 ŠIS PRODUKTAS NĖRA SKIRTAS JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR NUO JŲ 
APSAUGOTI. MAISTO PAPILDAI NETURĖTŲ BŪTI VARTOJAMI KAIP MAISTO PAKAITALAI. SVARBU 
ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA BEI SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS.



Suteikite galios  
savo plaučiams! 



Suteikite galios 
savo plaučiams 
• Vien papildų neužtenka

• Mankštinti, kaip ir raumenis, 
 reikia ir plaučius

• Išbandykite šiuos paprastus kasdienius pratimus,  
skirtus sustiprinti jūsų plaučius ir išlaikyti jų 
ištvermę 



Baliono pripūtimas 



Gilaus kvėpavimo pratimai 

• Patogiai atsisėskite arba atsigulkite

• Atlikite 3 kartus: 

• 25-30 kartų giliai įkvėpkite per  
  nosį, o iškvėpkite per burną 

• Tarp kiekvieno įkvėpimo ir iškvėpimo   
  padarykite trumpą pauzę



Pagerinkite oro  
namie kokybę
• Palaikykite namų švarą siurbliu  

išvalydami grindis bei palanges,  
plaudami sienas bent kartą per savaitę

• Pakeiskite oro filtrus šildytuvuose  
ir oro kondicionieriuose 

• Atidarykite langus

• Naudokite oro valytuvą 



Kaip naudoti:
po tris (3) kapsules per kartą parą,  
užgeriant 240 ml skysčio. Geriausia vartoti 
su maistu. 



Nuo vos

4LIFE TRANSFER FACTOR™  
Lung
Sklandaus kvėpavimo malonumas.


