4Life Fortify

Zapewnij zdrowy
posiłek dziecku
lub rodzinie.

™

Opakowanie z odżywczym posiłkiem
Czego może dokonać mała
dziewczynka z brzuchem
wypełnionym odżywczym i
ciepłym posiłkiem? Co może
osiągnąć to, o czym marzy?
Kim będzie w przyszłości?
W wielu miejscach na
świecie dzieci nie otrzymują
codziennie wszystkich
niezbędnych substancji
odżywczych. Wielu
rodziców ciężko pracuje
nad zapewnieniem swoim
dzieciom niezbędnych
posiłków, zdrowego
pożywienia, które dostarczy
im witamin i minerałów,
tak potrzebnych w okresie
wzrostu. Problem ten dotyczy
w szczególności dzieci
mieszkających w domach
dziecka. Często jedzenia
jest po prostu za mało, co
sprawia, że dzieci z trudem
funkcjonują z pustymi
brzuchami i nierzadko nie są
w stanie skupić się na nauce.

Jedno opakowanie 4Life
Fortify zawiera 24 wysokiej
jakości posiłki, których
wielkość odpowiada
potrzebom żywieniowym
dzieci. W ich skład wchodzi
ryż, soczewica, kompletny
zestaw witamin, minerałów
oraz 4Life Transfer Factor™.
To doskonała podstawa dla
dobrej kondycji organizmu.
4Life Fortify zawiera witaminy
i minerały, których dzieci w
okresie wzrostu tak bardzo
potrzebują.
Dzięki tym ciepłym i
pożywnym posiłkom dziecko
będzie w stanie skupić się
na swoich codziennych
obowiązkach, będzie mogło
skupić się na matematyce,
fizyce i geografii, gdyż
burczenie w brzuchu nie
będzie go rozpraszać.

Każde zakupione opakowanie
4Life Fortify przekażemy dziecku
w potrzebie, mieszkającemu w
jakimś miejscu na świecie z pomocą
współpracującej z nami organizacji
Feed the Children.*

Składniki: Long Grain White Rice, Lentils,
Red Beans, Texturized Vegetable Protein,
Dextrin, White Rice Flour, Garlic, Onions,
Vitamin Premix (Calcium Carbonate,
Magnesium Oxide, Potassium Chloride,
Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate,
D-Calcium Pantothenate, Niacinamide,
Zinc Gluconate, Carbonyl Iron, Pyridoxine
Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin
Mononitrate, Manganese Sulfate, Copper
Gluconate, Vitamin A Palmitate, Folic
Acid, Sodium Selenite, Potassium Iodide,
Biotin, Chromium Chloride, Phytonadione,
Cyanocobalamin, Cholecalciferol),
Green and Red Bell Peppers, Carrots,
Salt, Bovine Colostrum Filtrate and Egg
Yolk Concentrate, Hydrolyzed Soy and
Corn Protein, Xanthan Gum, Parsley, and
Flavorings. CONTAINS MILK, EGG, AND
SOY.

24

PORCJE

15
LP

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO
ODSPRZEDAŻY ANI DO OSOBISTEGO UŻYTKU.
Darowizna za pośrednictwem Feed the Children.

* UWAGA: Nie wysyłamy posiłków 4Life Fortify do Europy. 4Life Research™ zachęca do zakupu i przekazywania posiłków 4Life Fortify oraz do promowania tej idei. W cenę posiłków wliczono prowizję dla dystrybutorów, która pozwoli im zainwestować
swój czas i środki w zachęcanie innych do wzięcia udziału w programie Fundacji 4Life. 4Life Fortify to produkt opracowany i wspierany przez 4Life Research™, spółkę komercyjną, która przekazuje zestawy zakupionych posiłków 4Life Fortify na rzecz
partnerów non-profit, takich jak organizacja Feed the Children. Instytucje charytatywne przekazują zestawy 4Life Fortify dzieciom w potrzebie bezpłatnie.

