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Pielęgnacja skóry to jeden z ważnych 
elementów bycia w formie. Pomyśl o tym, 
jak dobrze się czujesz, kiedy patrzysz w 

lustro i widzisz czystą, gładką i promienną cerę. 
Twoja skóra pomaga Ci czuć się pewnie. A gdy 
ktoś chwali Twoją cerę i pyta o sekret jej piękna, 
z pewnością wywołuje to na Twojej twarzy 
uśmiech.

Piękna skóra odzwierciedla decyzje, które 
podejmujesz każdego dnia. Decyzje dotyczące 
stylu życia, w tym te związane z odżywianiem, 
uprawianiem sportu i odpowiednią reakcją na 
stres, mają znaczący wpływ na wygląd skóry. W 
tym numerze magazynu 4Life® Style Magazine, 
prezentujemy kilka rad na temat tego, jak 
produkty 4Life mogą pomóc Ci poprawić 
wygląd i wrażliwość Twojej cery.

W jaki sposób proteina PRO-TF™ może pomóc w 
pielęgnacji skóry?  Moja cera potrzebuje 
kremu nawilżającego? Wiedziałaś/
eś, że Nutrastart™ ma wiele zalet 
pielęgnacyjnych? Odpowiemy na te i 
inne pytania, aby codzienna pielęgnacja 
stała się przyjemnością.

„Decyzje dotyczące Twojego stylu życia 
mają duży wpływ na wygląd skóry”.

Nagroda Międzynarodowa Life Sciences Award 
Organizacja Global Health & Pharma przyznała firmie 4Life tytuł 
najlepszego Dostawcy Suplementów Diety Wspomagających 
Zdrowie i Dobre Samopoczucie w Stanach Zjednoczonych.

Nagroda American Business Award dla Najlepszego Nowego Produktu  
4Life Transform Burn™ otrzymał nagrodę Stevie Award w kategorii Nowego 
Ulubionego Produktu Konsumentów. 

W
YR

Ó
ŻN

IE
N

IA

KELLY BELLEROSE
Wiceprezes ds. Marketingu 4Life Research

2

Aby uzyskać więcej informacji o produktach 4Life, prosimy o kontakt:



Jaki masz rodzaj cery?

CERA TŁUSTACERA NORMALNA CERA SUCHA CERA MIESZANA

Rano budzisz się zwykle z 
tłustą cerą, zwłaszcza na 
czole, nosie i podbródku?

Często pojawiają się 
krosty i pryszcze?

Pory są bardzo duże?

Skóra ma równomierny 
koloryt?

Pory są małe?

Rzadko pojawiają się 
pryszcze?

Rzadko zdarza się 
reakcja uczuleniowa na 
produkty do pielęgnacji 
skóry?

Cera jest zrównoważona 
i posiada odpowiednią 
ilość wody i lipidów.

Ten rodzaj cery 
występuje, gdy gruczoły 
skórne wydzielają zbyt 
dużo oleju lipidowego. 
Występuje częściej w 
młodym wieku.

Taka cera może być 
sucha lub normalna w 
niektórych strefach i 
tłusta w innych. Strefa T 
to obszar nosa, czoła i 
podbródka.

Przy takiej cerze mogą 
występować czerwone 
plamki, widoczne linie, 
prawie niewidoczne 
pory, skóra jest szorstka i 
matowa.

Czujesz, że skóra jest 
sucha, napięta, szorstka 
lub łuszczy się?

Cera wydaje się blada?

Pojawiają się czerwone 
plamki?

Pory są drobne?

Pory są średniej 
wielkości?

Czoło, nos i podbródek 
mają tendencję do 
przetłuszczania, ale 
policzki wydają się 
suche?

Na nosie i podbródku 
zwykle pojawiają się 
zaskórniki?

Piękna cera zaczyna się od codziennej i odpowiedniej pielęgnacji, ale różne rodzaje cery 
wymagają różnych kosmetyków i zabiegów. Należy też mieć na uwadze, że skóra zmienia się z 

biegiem czasu. Rodzaj cery, jaki miałaś jako nastolatka może różnić się od obecnego.

OKREŚLENIE  
RODZAJU CERY
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Pielęgnacja skóry 
zaczyna się od środka.
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4 UNIKALNE ROZWIĄZANIA
NA 4 CZĘSTE PROBLEMY

Po 25 roku życia obniża się poziom odnowy komórkowej skóry i starsze komórki zaczynają 
gromadzić się w najbardziej powierzchownej warstwie skóry, w naskórku. W związku z 
powyższym skóra ciała, a zwłaszcza twarzy zaczyna tracić blask, staje się sucha i szorstka.  Jeśli 
jeszcze jej nie pielęgnujesz, należy jak najszybciej zacząć codzienne zabiegi pielęgnacyjne. 
Odpowiednia pielęgnacja zapobiega bowiem pierwszym oznakom starzenia i uszkodzeniom 
skóry oraz może pomóc naprawić już istniejące.  

Na stronie 5 prezentujemy kilka rad na temat pielęgnacji skóry i zwalczania objawów starzenia 
kosmetykami z linii enummi™, jedynej na świecie, która jest wzbogacona 4Life Transfer Factor™. 
Wszystkie produkty z linii enummi™ posiadają w swojej recepturze czynniki oczyszczające z toksyn 
i przeciwutleniacze.  W połączeniu z aktywnym trybem życia i zróżnicowaną dietą, pomogą one 
ograniczyć stres oksydacyjny skóry.

WORKI I CIENIE  
POD OCZAMI

Upływ czasu, promienie słoneczne, dieta uboga w witaminy i 
minerały oraz palenie papierosów pozostawiają ślady na skórze. 
Odkryj, jak z nimi walczyć i zacznij cieszyć się promienną cerą.
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Pielęgnacja skóry zaczyna się od wewnątrz. Odpowiednie odżywianie i przyjmowanie prawidłowej ilości płynów 
ma podstawowe znaczenie, aby Twoja skóra była zawsze zdrowa i piękna. Niektóre suplementy diety 4Life mogą 
pomóc Ci to osiągnąć dzięki wysokiej zawartości witamin i minerałów. Na stronach 6 i 7 możesz odkryć, jak te 
produkty pomagają dbać o skórę.

WORKI I CIENIE  
POD OCZAMI

ZMARSZCZKI  
MIMICZNE

PRZEBARWIENIA I 
PLAMY NA SKÓRZE

ZMĘCZENIE I  
STARZENIE
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Worki i cienie pod oczami mogą być uwarunkowane 
genetycznie lub pojawić się w efekcie braku 
nawilżenia, diety ubogiej w witaminy i minerały lub z 
powodu stresu. Nałóż delikatnie na okolice oczu krem 
enummi™ Restoring Eye Cream (6) w celu nawilżenia 
i zmniejszenia obrzęku w tej okolicy.

Wraz z wiekiem skóra słabnie w naturalny sposób 
i zaczynają się na niej pojawiać cienkie linie i 
zmarszczki, zwłaszcza w okolicach oczu. Zalecamy 
codzienne stosowanie enummi™ Protective Day 
Moisturizer (5) oraz enummi™ Restoring Eye Cream 
(6) w celu ochrony skóry przed zewnętrznymi 
czynnikami.

Promienie słoneczne mogą uszkodzić skórę na różne 
sposoby. Najczęściej  pojawiają się ciemne plamy i 
przebarwienia. Wiedziałeś/aś, że miedź pomaga w 
utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry? Spożywaj 
BCV™, bogaty w miedź, i stosuj codziennie enummi™ 
Protective Day Moisturizer (5) oraz enummi™ Life 
C Energizing Serum (1), aby cieszyć się skórą o 
jednolitym kolorycie.

Po długim dniu pracy, skóra jest zmęczona. Stres, 
zimno, palenie papierosów lub po prostu upływ 
czasu przyczyniają się do tego, że skóra traci 
blask i ma żółtawy odcień. Masuj cerę drobnymi 
okrężnymi ruchami i dodaj energii dzięki enummi™ 
Life C Energizing Serum (1). Aby osiągnąć całkowitą 
regenerację skóry, stosuj enummi™ Night Recovery 
Cream (2).

Linia kosmetyków do 
pielęgnacji skóry enummi™ 
Skin Care, łączy czynniki 
przekazu ze składnikami, 

które zapewniają nawilżenie i 
odżywienie, na które 

zasługuje Twoja skóra.

Wiedziałaś/eś, że...?



6

ODŻYWIANIE
&LIFESTYLE

Trzy podstawowe filary
promiennej cery

 

TEMAT  

SPECJALNY

PIELĘGNACJA

SKÓRY

1 2 3
Pielęgnacja skóry to ważna część codziennego rytuału pielęgnacyjnego, ale 
to nie wszystko. Odpowiednia dieta i odpoczynek mają znaczący wpływ na 

wygląd Twojej skóry.

Pielęgnacja Dieta Odpoczynek
Aby móc cieszyć się zdrową i piękną 
skórą należy poświęcić czas na jej 
oczyszczenie i pielęgnację.

Składniki odżywcze każdego kremu 
do pielęgnacji twarzy wchłaniają się 
o wiele lepiej, kiedy skóra jest czysta i 
dlatego zalecamy stosować środek do 
mycia twarzy enummi™ Gentle Facial 
Cleanser.

Podczas dnia nawilżaj ją i chroń 
przed promieniowaniem UV oraz 
agresywnymi czynnikami zewnętrznymi 
stosując krem na dzień  enummi™ 
Protective Day Moisturizer. Na noc 
zalecamy stosować krem enummi™ 

Night Recovery Cream, który działa, 
gdy śpisz przygotowując skórę do 
odpoczynku i odnowy komórkowej.

Odpoczynek to jeden z najbardziej 
skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych 
i jest niezbędny w codziennej rutynie 
każdego z nas, ponieważ komórki 
regenerują się w nocy, w godzinach 
od  4-tej do 5-tej nad ranem. Spać 
co najmniej 7 godzin i odpowiednio 
przygotować skórę przed snem to 
warunek tego, by rano obudzić się z 
promienną cerą.

Odnowa komórek jest aktywowana 
podczas cyklu snu, ponadto organizm 
pozbywa się też w tym czasie w 
naturalny sposób toksyn, trujących 
substancji produkowanych przez 
komórki ciała. W tym czasie reguluje 
się też synteza kolagenu, który, tak jak 
wspomnieliśmy w punkcie 2, zapewnia 
jędrność i gęstość skóry.

Pomóż swojej cerze nakładając 
na twarz krem na noc enummi™ 
Night Recovery Cream. Aby Twój 
sen był jeszcze bardziej skuteczny, 
zalecamy też spożycie przed spaniem  
jednej saszetki  RiteStart™. W ten 
sposób dostarczysz 
swojej skórze 
witaminy, minerały, 
przeciwutleniacze,  
niezbędne kwasy 
tłuszczowe oraz 
Transfer Factor Plus™.

Nałóż obficie, delikatnie 
masując okrężnymi 
ruchami skórę twarzy 
i szyi. Stosuj ten krem 
co noc, aby otrzymać 
najlepsze rezultaty.

enummi™ Night 
Recovery Cream

Zrównoważona dieta ma wpływ nie 
tylko na naszą figurę, ale także na 
wygląd naszej twarzy.

Mówiąc o naszej diecie należy 
podkreślić rolę, jaką pełni w naszej 
skórze kolagen. Znany także jako 
„białko młodości”, kolagen to 
najważniejsze białko w naszym ciele, 
stanowi ponad 25% wszystkich białek 
i jest odpowiedzialny za to żeby skóra 
była sprężysta i promienna. 

Wiedziałeś/aś, że 
spożywanie PRO-TF™ 
pomaga w tym, aby Twoja 
skóra lepiej wyglądała? 
Każdy koktajl dostarcza 
lizynę i prolinę, aminokwasy 
potrzebne do produkcji 
kolagenu. 
 

 
Niezbędne jest również utrzymanie 
prawidłowego poziomu witaminy C 
w naszym ciele, ponieważ bez niej 
produkcja kolagenu jest niemożliwa. Nie 
zapomnij włączyć do diety pomarańcze, 
truskawki, kiwi i cieszyć się na co dzień 
pysznym smakiem Riovida™ w płynie, 
aby zapewnić spożycie odpowiedniej 
ilości witaminy C.
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PIGMENTACJA 
SKÓRY

ZANIECZYSZCZENIA I UTRZYMANIE  
SKÓRY W ODPOWIEDNIM STANIE

Aby mieć zdrową i czystą skórę trzeba zdrowo się odżywiać, a 
także aktywnie ją oczyszczać i pielęgnować. Stosuj łagodny żel 
enummi™ Gentle Facial Cleanser, aby usunąć zanieczyszczenia 
i resztki makijażu. Ponadto miedź, cynk, witamina A i niektóre 
witaminy z grupy B pomagają osiągnąć zdrową i promienną 
cerę. Dodatkowa dawka tych witamin i minerałów znajduje się w 
porcji dziennej Plus™, NutraStart™ i RiteStart™.

PROCES STARZENIA I 
STRES OKSYDACYJNY

ODŻYW SWOJĄ SKÓRĘ
W JAKI SPOSÓB PRODUKTY 4LIFE 
POMAGAJĄ TWOJEJ SKÓRZE?

SPRÓBOWAŁEŚ/
AŚ JUŻ KOKTAJLI 
NUTRASTART™? 
Są one pysznym źródłem witamin 
i minerałów, które pomagają 
Ci utrzymać skórę wolną od 
zanieczyszczeń, zwalczyć 
stres oksydacyjny i zapobiec 
pojawianiu się przebarwień. 
Same zalety!

Jedną z jego funkcji jest przywrócenie 
równowagi pH skóry. Tonik należy 
stosować po oczyszczeniu skóry i 
przed jej nawilżeniem.

enummi™ 
Refreshing Toner

Upływający czas i wpływ promieni UV na naszą skórę 
sprawiają, że często na najbardziej odsłoniętych 
obszarach skóry pojawiają się plamki. Miedź pomaga 
utrzymać prawidłową pigmentację skóry. Jest ona obecna 
w Twojej porcji dziennej NutraStart™ i RiteStart™. Ponadto 
należy nawilżać i chronić skórę przed promieniami 
słonecznymi stosując krem na dzień enummi™ Day 
Moisturizer con factor SPF 15.

Krem do pielęgnacji okolic oczu enummi™ Eye Cream pomaga 
łagodzić oznaki starzenia. . Ryboflawina (B2) witamina 
C, miedź i cynk przeciwdziałają bezpośrednio procesowi 
starzenia się komórek. Dlatego też spożycie tych minerałów 
i witamin dostarcza ogranizmowi przeciwutleniacze 
komórkowe obecne w RiteStart™, NutraStart™, BCV™, 
NutraStart™, Glucoach™, y Riovida™ líquido y Riovida Burst™. 



Enummi™ Gentle Facial Cleanser 
Delikatnie usuwa brud, makijaż i zanieczyszczenia (nie 
pozbawiając skóry naturalnego nawilżenia). W  efekcie 
otrzymujesz czystą i świeżą cerę.

• Zawiera ekstrakty ziołowe i witaminy, które nawilżają skórę 
podczas oczyszczania.

• Delikatnie myje, aby skóra była świeża i gładka.   

 
enummi™ Refreshing Toner 
Odżywia skórę witaminami i przeciwutleniaczami oraz 
dostarcza niezbędnego nawilżenia, przywracając jej 
równowagę i przygotowując ją na zabiegi pielęgnacyjne 
bogate w składniki odżywcze.

• Wzmacnia skórę naturalnymi środkami nawilżającymi, aby 
utrzymać nawilżenie.

• Przywraca równowagę pH i usuwa zanieczyszczenia oraz 
martwe komórki skóry. 

enummi™ Life C Energizing Serum 
Łączy witaminę C i inne składniki roślinne. Dodają one energii 
zmęczonej skórze, poprawiają jej teksturę, dodają blasku, 
zapobiegają  pojawianiu się plam starczych i chronią cerę 
przed zanieczyszczeniem środowiska.

• Pomaga rozświetlić skórę, poprawia jej koloryt i 
zapobiega przebarwieniom dzięki witaminie C i innym 
składnikom roślinnym.

• Dodaje blasku zmęczonej skórze i sprawia, że cera jest 
promienna.

enummi™ Protective Day Moiturizer 
Chroni skórę przed działaniem promieni słonecznych, 
podczas gdy składniki odżywcze i przeciwutleniacze tworzą 
barierę nawilżającą, dzięki której cera jest nawilżona, 
odżywiona i odpowiednio chroniona.

• Nawilżenie o szerokim spektrum ochrony 
przeciwsłonecznej SPF 15.

• Dostarcza skórze przeciwutleniaczy zapewniając jej 
doskonałą ochronę.

enummi™ Restoring Eye Cream 
Zmniejsza występowanie cieni pod oczami, opuchlizny oraz 
drobnych linii i zmarszczek i jednocześnie pomaga chronić 
delikatną skórę wokół oczu, aby była promienna i gładka.

• Pomaga zwalczać cienie pod oczami za pomocą 
peptydów, które zmniejszają obrzęk, drobne linie i 
zmarszczki.

• Aminokwasy przywracają podstawowe składniki 
odżywcze skóry.

 
enummi™ Night Recovery Cream 
Krem pracuje ciężko, kiedy śpisz, aby odmłodzić skórę, 
utrzymać odpowiednie nawilżenie i zmniejszyć oznaki 
starzenia. Obudzisz się ze świeżą i promienną cerą.

• Zawiera bogaty kompleks nawilżający ze składnikami 
nawilżającymi pomagającymi skórze utrzymać naturalną 
barierę nawodnienia.  

• Odmładza i dodaje skórze blasku kiedy śpisz.

Pielęgnacja skóry, której możesz zaufać

enummi™ 
Skin Care System 

6 PRZYJACIÓŁ TWOJEJ SKÓRY
z Transfer Factor™

PRODUKTY 4LIFE NIE MOGĄ BYĆ STOSOWANE DO  DIAGNOZOWANIA, LECZENIA, WYLECZENIA ANI ZAPOBIEGANIA ŻADNEJ CHOROBIE.


