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Każdego ranka masz przed sobą cały dzień 
i nie ma nic lepszego niż zacząć go od 
dobrego śniadania i zdrowej diety. Jest 

też ważne połączyć odpowiednie odżywianie 
z uprawianiem sportu. Można jednak zrobić 
jeszcze więcej. Równie ważne jak uprawianie 
sportu jest wykonywanie ćwiczeń rozciągających, 
które utrzymują stawy w dobrym stanie i dodają 
ciału giętkości i zwinności.

Staram się zacząć każdy dzień od jeden z moich 
pasji; biegam przynajmniej 5 km. Przygotowuje 
się przed wyjściem spożywając jeden z 
najlepszych suplementów sportowych i moje 
ulubione połączenie: Glutamine™ i Renuvo™. 
Po treningu przeglądam przez chwilę sieci 
społecznościowe i pozwalam mojemu ciału się 
zregenerować spożywając Fibro AMJ™ i PRO-TF™, 
najlepszą i najpyszniejszą proteinę 
dostępną na rynku.

W tym drugim wydaniu czasopisma 
4Life Style Magazine zachęcamy Cię, abyś 
odkrył/ła jak ważne są ćwiczenia rozciągające i 
w jaki sposób, dzięki produktom 4Life możesz, w 
inaczej osiągnąć transformację.

“Zachęcamy Cię, abyś odkrył/ła jak ważne są 
ćwiczenia rozciągające”.

RAFAEL FERNÁNDEZ
Wiceprezes na Europę, 4Life Research
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Aby uzyskać więcej informacji o produktach 4Life, prosimy o 
kontakt:

KONKURS

Śledź nas na Facebooku i podziel się z innymi informacją o Twoim treningu 4Life Style.
W listopadzie i grudniu, dwie najbardziej inspirujące historie będą mogły wygrać 

koszulkę i spodnie sportowe z osobistym napisem.

WYGRAJ OSOBISTY
SPRZĘT SPORTOWY!

http://bit.ly/2y1TBOK
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Kiedy uprawiasz sport?

Nigdy lub prawie nigdy
Tylko w weekend
Prawie codziennie

W jakiej pozycji spędzasz 
większość dnia?

Siedzącej
Stojącej, ale prawie się nie 
ruszam
Przemieszczam się z miejsca 
w miejsce, jestem w ciągłym 
ruchu

Kiedy chodzisz...

Idziesz powoli z lekko 
zgrabionymi plecami
Idziesz w normalnym rytmie, 
ani za wolno ani za szybko
Idziesz dość szybko

W wolnym czasie 
wolisz...

Do pracy...

Zostać w domu i oglądać 
filmy
Iść na spacer, na zakupy...
Uprawiać trekking, biegać, 
jeździć na rowerze...

Jeździsz samochodem lub na 
motorze
Jeździsz metrem lub auto-
busem
Chodzisz pieszo lub jeździsz 
na rowerze

W zależności od Twojego stylu życia, Twoje mięsnie i 
stawy wymagają bardziej lub mniej intensywnych ćwiczeń 
rozciągających. Odkryj jakiego rodzaju ćwiczenia 
powinieneś/powinnaś wykonywać, odpowiadając na te 
pytania.
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Większość odpowiedzi A
Prowadzisz siedzący tryb życia. 
Powinieneś/powinnaś uaktywnić 
swoje ciało poprzez podstawowe 
ćwiczenia aerobowe i delikatne 
ćwiczenia rozciągające.

Większość odpowiedzi B
Prowadzisz umiarkowany tryb 
życia. 30 minut aktywności 
fizycznej przynajmniej 5 
dni w tygodniu wydaje się 
wystarczające. Jeśli chcesz, 
możesz przejść na wyższy 
poziom!

Większość odpowiedzi C
Wydaje się, że prowadzisz 
aktywny tryb życia. Utrzymaj ten 
poziom i wykonuj intensywne 
ćwiczenia rozciągające! 

TEST

Aktywny tryb życia pomaga w utrzymaniu zdrowia 
i zapobiega chorobom. Wspomaga kontrolę wagi, 
poprawia poczucie własnej wartość, zwiększa siłę i 

giętkość oraz poprawia jakość snu.
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SIEDZĄCY

Siedząc na krześle, 
umieść kostkę na 
kolanie przeciwnej 
nogi próbując nie 
podnosić biodra i 
pochyl ciało do przodu 
i w dół utrzymując 
wyprostowaną pozycję. 
Po 20 sekundach 
powtórz ćwiczenie z 
drugiej strony. 

Siedząc na krześle, 
z nogami w lekkim 
rozkroku i równoległymi 
stopami opartymi na 
podłodze, opuść tors 
bez podnoszenia 
bioder z siedzenia. Jeśli 
wolisz, możesz złapać 
się rękami za krzesło 
i wykonać silniejsze 
ćwiczenie rozciągające. 
Utrzymaj pozycję przez 
30 sekund.

Jeśli spędzasz w pozycji siedzącej sześć lub więcej godzin dziennie, powinieneś/
powinnaś wykonywać ćwiczenia rozciągające, które zrelaksują całe plecy, 
ponieważ często napięcie nagromadzone podczas dnia skupia się w okolicy szyi. 
Można zapobiec sztywności kończyn poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń 
rozciągających, które pokazujemy w dalszej części.

Ludzkie ciało zostało stworzone z myślą o ruchu, 
w każdym wieku. Od delikatnych ćwiczeń 
rozciągających po uprawianie sportu na wysokich 
obrotach, narządy ruchu muszą otrzymywać 
specyficzne składniki odżywcze, aby utrzymać 
się w formie oraz być sprawne i bardziej giętkie. 

Poprzez regularne spożywanie 
produktu Fibro AMJ™ 
dostarczamy ciału glukozaminy 
i MSM, składników będących 
podstawowymi elementami 
chrząstki. Dwa roślinne składniki 
takie jak: Boswelia serrata  i 
Harpagophytum procumbens 
zapobiegają zapaleniu stawów. 
A magnez z witaminą B6 
produkuję energię mieśniową.

WYKONUJ ĆWICZENIA 
ROZCIĄGAJĄCE 
I DOTRZESZ DALEJ

MIĘSIEŃ POŚLADKOWY PLECY

Rozciąganie to delikatne ćwiczenia, które 
zwiększają ruchliwość mięśni i stawów 
polepszając tym samych ich działanie i 
przygotowując je na większy wysiłek. Technika 
rozciągania polega na wydłużeniu mięśni i 
ścięgien poza ich normalną pozycję w stanie 
odpoczynku, dzięki czemu ciało zyskuje na 
elastyczności oraz czujemy się zwinniejsi i 
bardziej giętcy, jeśli wykonujemy te ćwiczenia 
regularnie. 

ODKRYJ NIEKTÓRE ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE ZALECANE* DLA TWOJEGO STYLU ŻYCIA

*Artykuł ma charakter informacyjny i nie powinien być traktowany jako zamiennik porady lekarskiej lub innego przedstawiciela branży 
zdrowotnej. Skonsultuj się z profesjonalistą, aby wyznaczyć plan ćwiczeń właściwy dla Twoich potrzeb.



AKTYWNY

UMIARKOWANY

Podnieś nogę na 
wysokość biodra i 
oprzyj ją na jakiejś 
powierzchni. Przez 
20 sekund pochyl 
tułów do podniesionej 
nogi utrzymując jak 
najbardziej proste plecy. 
Pomóż sobie łapiąc się 
z nogę, aby rozciąganie 
było głębsze.

Połóż sie na jednym 
boku z dolną nogą 
prostą, a górną zgiętą, 
podnosząc ją za 
pomocą ręki. Zbliż 
piętę do pośladka, aż 
poczujesz, że mięśnie 
się rozciągają. Utrzymaj 
pozycję przez 20 
sekunnd i zmień bok.

W pozycji stojącej, 
nogi w lekkim rozkroku, 
a kolana lekko ugięte, 
oprzyj ręce o ścianę i 
opuść tułów do podłogi. 
Utrzymaj pozycję 
przez 30 sekund, nie 
powinieneś/powinnaś 
odczuwać bólu.

Stań twarzą do ściany z 
jednym kolanem zgiętym 
i drugim wyprostowanym 
do tyłu. Oprzyj 
przedramiona na ścianie 
i utrzymaj piętę tylnej 
nogi opartą w całości 
na podłodze. Wykonuj 
ćwiczenie przez 15 
sekund na każdą nogę.

Z pewnością Twoje mięśnie i stawy są przyzwyczajone do codziennej aktywności 
na umiarkowanym poziomie. Zrób kolejny krok w swoim stylu życia i aktywuj oraz 
zwiększ swoją giętkość dzięki tym ćwiczeniom rozciągającym, które pomagają też 
zapobiec kontuzjom.

Nie zapomnij o 
połączeniu suplementu 
wielozadaniowego 
RiteStart™ z maksymalnej 
jakości białkami o dużej 
wartości biologicznej 
i o najlepszym smaku 
dzięki PRO-TF™. Przed 
treningiem, aminokwasy 
dostępne dla pracy mięśni. 
Po treningu, zregeneruj 
uszkodzone włókna 
mięśniowe i zapobiegaj 
możliwym kontuzjom 
mięsni. I już jesteś 
gotowy/a na następny 
trening!

Podstawy zdrowia 
opierają się na 
zrównoważonej 
diecie i regularnym 
uprawianiu sportu. 
Aby pomóc 
zbudować te 
zdrowe fundamenty, 
zalecamy 
spożywanie 
wielozadaniowych 
suplementów takich jak 
RiteStart™ 4Life, 
które uzupełniają codzienną porcję witamin, 
minerałów, niezbędnych kwasów tłuszczowych i 
przeciwutleniaczy oraz dostarczają jakże ważne 
Czynniki Przekazu (Transfer Factor) 4Life. 
Niech niczego nie zabaknie!

Twoje ciało jest przyzwyczajone do codziennego uprawiania sportu. Aby 
zwiększyć wydajność jest ważne, aby przed i po treningu wykonywać ćwiczenia 
rozciągające. Twoje mięście i stawy zwiększą objętość i polepszy się koordynacja 
ruchowa. 

ŁYDKIPLECY

MIĘSIEŃ POŚLADKOWY 
I ŚCIĘGNA UDOWE

MIĘŚNIE
CZWOROGŁOWE UD
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ODŻYWIANIE 
&LIFESTYLE

Produkuje hemoglobinę, która 
transportuje tlen przez czerwone 
krwinki do narządów i tkanki 
mięśniowej, dzięki czemu mogą 
prawidłowo funkcjonować. 

Pomaga w rozkładzie białek. Im 
więcej spożywamy białka, tym więcej 
potrzebujemy witaminy B6.
Wchłanianie białka jest konieczne do 
utrzymania i wzrostu mięśni.

Ludzkie ciało używa glukozaminę do 
produkcji innych substancji związanych 

z tworzeniem ścięgien, więzadeł, 
chrząstek i płynu, który otacza stawy 

zapobiegając ich zużyciu.

Pomaga zapobiegać zwyrodnieniu 
chrząstki i pojawienia się takich 

chorób jak choroba zwyrodnieniowa 
stawów i bóle stawów.

Jest to główny minerał, który 
zapobiega dyskomfortowi mięśni. 

Spożywając go pomagasz zapobiec 
problemom takim jak nadmierne 

stwardnienie, skurcze, mrowienie, 
drętwienie i drganie mięsni.

Dodaje energii i pomaga zwalczyć 
zmęczenie.

Pomaga w tworzeniu kolagenu, 
podstawowego składnika dla 

szkieletu, ścięgien i chrząstek. Jeśli 
cierpimy na niedobór kolagenu, 
powinniśmy spożywać witaminę 

C i białko, najlepiej podczas tego 
samego posiłku.

Niektóre produkty 4Life są specjalnie stworzone, 
aby pomóc utrzymać w odpowiednim stanie i dbać 
o stawy. Wśród składników, których używamy do 
tworzenia receptury naszych produktów, starannie 
wybraliśmy te, które wspomagają zdrowie naszych 
stawów, takie jak: Glukozamina, Magnes, 
Witamina C i Witamina B6, Cynk lub Wapń. 

Poniżej możesz odkryć, jaką funkcję pełni każdy z 
tych składników i dowiedzieć się, jak dbać o siebie 
z 4Life.

Dlaczego produkty 4Life pomagają
Ci dbać o stawy?

GL
UKOZAMINA

MAGNEZ

W
ITA

MINA B6

DBAJ O STAWY



7

Wapń jest niezbędny 
dla utrzymania w 
prawidłowym stanie 
i odpowiedniego 
formowania się kości, 
pomaga, aby były silne i 
nie traciły gęstości.

Cynk pomaga utrzymać 
prawidłową funkcję kości.

Witamina C przyczynia 
się do prawidłowego 
powstawania kolagenu 
niezbędnego dla 
prawidłowego działania 
kości.

W
ITAMINA C

WAPŃ

CYNK

DBAJ O STAWY



PRODUKTY 4LIFE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO DIAGNOZY, LECZENIA, WYLECZENIA ANI ZAPOBIEGANIA JAKIEJKOLWIEK CHOROBIE.

PRO-TF™ Chocolate 
Opatentowany suplement białkowy testowany w badaniach 
uniwersyteckich, który pomaga utrzymać i zwiększyć masę 
mięśniową. 
Uzupełnij swoje zapotrzebowanie na białko spożywając 
PRO-TF™ dwa razy dziennie: rano i po treningu.

4LifeTransform Burn™ 
Spalacz tłuszczu, który przyczynia się do prawidłowego 
metabolizmu tłuszczu i pomaga kontrolować wagę ciała. 
Spożyj dwie kapsułki dziennie, najlepiej godzine przed 
wykonaniem rutynowych ćwiczeń.

Renuvo™ 
4Life Transfer Factor połączony z innymi składnikami, 
które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami 
oksydacyjnymi.  
Spożywać jeden zestaw każdego ranka. 

RiteStart™ Unisex  
Suplement z multiwitaminami, minerałami I  niezbędnymi 
kwasami tłuszczowymi.  

Spożywać jeden zestaw każdego ranka.

Energy Go Stix™ Berry  
Synergistyczna mieszanka 4Life Transfer Factor, kofeiny, 
tauryny, L-glutaminy i L-argininy do przygotowania pysznego 
napoju energetyzującego.  
Miej saszetkę zawsze przy sobie na wypadek  gdybyś 
potrzebował zastrzyku energii lub spożyj ją przed treningiem. 

Należy spożywać jedną saszetkę dziennie.

Riovida Stix™  
Suplement diety z minerałami, słodzikami, solami mineralnymi 
i 4Life Transfer Factor Tri-Factor. Dzięki praktycznej saszetce 
możesz przygotować odświeżający napój z solami 
mineralnymi, które pomagają w osiągnięciu odpowiedniego 
nawodnienia podczas procesu przemiany.  
Spożywaj jedną saszetkę dziennie. Smacznego!

Glutamine Prime™  
4Life Transfer Factor w połączeniu z aminokwasami, które 
pomagają wspierać naturalną produkcję glutationu, będącego 
silnym. naturalnym przeciwutleniaczem. 
Spożywać cztery kapsułki dziennie. 
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, spożywaj dwie kapsułki rano 
i dwie wieczorem.

Fibro AMJ™ Day Time Formula  
Ze składnikami, które wspomagają prawidłowe działanie 
mięśni i stawów. 
Spożywać jedną kapsułkę dziennie. 

30-DAY ACCELERATOR PACK 

Produkty przyśpieszające

Aby uzyskać więcej informacji o produk-
tach 4Life, prosimy o kontakt:


