
KVĖPAVIMO SISTEMA

Maisto papildas
su ingredientais, skirtais 

sveikai kvėpavimo sistemai

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG

Gleivių skystinamasis 
poveikis1;3

Kvėpavimo takų 
gera būklė 1

Saugo nuo oksidacinės 
apkrovos 4;5

4Life Tri-Factor Formula 8

Gleivinių 
palaikymas 2

Gerklės 
dirginimas 1

Imuninė 
sistema6;7 

(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.



Mūsų kvėpavimo sistemą sudaro skirtingi organai: gerklos, 
ryklė, bronchai ir plaučiai. Ji atlieka kelias gyvybiškai svarbias 
funkcijas:

Į „4Life Transfer Factor Lung“ įeina sudedamosios dalys, 
skatinančios gerą kvėpavimo sistemos būklę.

Balsas: balso stygos, kurios vibruodamos skleidžia garsą, 
yra gerklose. 
Apsauga: kvėpavimo sistemą dengia gleivinė, palengvinanti 
įvairių medžiagų, tokių kaip dulkės, žiedadulkės ar suodžiai, 
filtravimą bei pašalinimą. 

Kvėpavimas (dujų mainai): deguonis (O2) iš oro per 
kraujotakos sistemą transportuojamas į ląsteles, o anglies 
dioksidas (CO2), pagamintas ląstelių, pašalinamas į orą.

Čiobreliai (Thymus vulgaris L.) skatina kvėpavimo 
sistemos sveikatą ir imuninės sistemos gerą 
funkcionavimą, pasižymi antibakterinėmis savybėmis, 
gerina gleivių išsiskyrimą viršutiniuose kvėpavimo 
takuose, taip pat pasižymi raminamuoju poveikiu, jei 
pasireiškia gerklės ar ryklės sudirginimas.

N-acetil-L-cisteinas palengvina bronchų išskyrų 
pašalinimą.
Vitaminas C, vitaminas A ir korėjiniai ženšeniai prisideda prie 
normalaus imuninės sistemos funkcionavimo.
Vitaminas A padeda palaikyti gleivinių sveikatą.

Kodėl kvėpavimo sistema yra tokia svarbi?

Ką siūlo „4Life Transfer Factor Lung“?

Vitaminas E, vitaminas C ir mėlynės (Vaccinium myrtillus) 
padeda saugoti ląsteles nuo oksidacinės apkrovos.



MITYBINĖ INFORMACIJA
Paros dozė – trys (3) kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 30

90
VARTOTI PO TRIS (3) KAPSULES KASDIEN,
UŽGERIANT 240 ML SKYSČIO, PO VIENĄ 
KAPSULĘ SU KIEKVIENU PAGRINDINIU VALGIU.

47,43 g
KAPSULĖS GRYNASIS SVORIS

SUDĖTIS

L-askorbo rūgštis, glazūravimo medžiaga 
(hidroksipropilmetilceliuliozė), čiobrelių (Thymus 
vulgaris) lapų ir žiedų ekstraktas, junginys „4Life 
Tri-Factor Formula“ (pagamintas iš krekenų (pieno) 
ir kiaušinių trynių), N-acetilo L-cisteinas, brokolių 
(Brassica oleracea) sėklų ekstraktas, korėjinių ženšenių 
šaknų ekstraktas, juodųjų kmynų (Nigella sativa) sėklų 
ekstraktas, citrusinių vaisių bioflavonoidų kompleksas, 
d-alfa tokoferilo acetatas, vanduo, mėlynių (Vaccinium 
myrtillus) uogų ekstraktas, garstyčių (Sinapis alba) 
sėklų milteliai, vidutinės grandies trigliceridų aliejus, 
beta-karotinas.



Produkto 
profilis

paruoštas 
spausdinti

Pirkite  
dabar

Vitaminas A
Vitaminas C
Vitaminas E
Čiobrelių lapų ir žiedų ekstraktas
Krekenos
Kiaušinių tryniai
N-acetil-L-cisteinas
Brokolių sėklų ekstraktas 
Korėjinių ženšenių šaknų ekstraktas
Juodųjų kmynų sėklų ekstraktas
Citrusinių bioflavonoidų kompleksas
Mėlynių uogų ekstraktas 
Garstyčių sėklų milteliai

500 mkg RAE
450 mg
 15 mg 

150 mg
69,9 mg 

30 mg
100 mg
100 mg
100 mg

80 mg
50,7 mg

10 mg
10 mg

63 %
562 %
125 %

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vienoje dozėje yra % RMV*

*%RMV: referencinės maistinės vertės

Produktų  
katalogas

Įspėjimai: Neduoti vaikams iki 3 metų amžiaus. Nevartoti, jei yra sutrikęs skydliaukės 
veikimas. Nerekomenduojama vaikams, paaugliams, nėščioms ir krūtimi maitinančioms 
moterims. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir 
subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Neviršykite rekomenduojamo porcijos 
dydžio. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

https://4lifetools.eu/media/PPS_LUNG_LT.pdf
https://lithuania.4life.com/corp/product/lung-eu/2955
https://4lifetools.eu/media/4Life-Resoursai-LT-Product-Catalog-Lithuanian.pdf


Gaukite mūsų naujienas:

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, 
 gydyti ar nuo jų apsaugoti. 
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https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
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