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Od roku 1998, 4Life Research® oferuje Ci 
produkty najlepszej jakości pomagające 
utrzymać dobrą kondycję. Naszym celem jest 
ciągła innowacyjność i odkrycia naukowe w 
zakresie produktów, które pomogą Ci prowadzić 
zdrowszy tryb życia.

Receptury produktów 4Life® są wynikiem 
badań naukowych i zaangażowania na rzecz 
zapewnienia najwyższej jakości i skuteczności. 
Zanim jakikolwiek nasz produkt znajdzie się w 
sprzedaży, wykonujemy przynajmniej 20 prób 
analitycznych, aby upewnić się co do jego źródła, 
czystości, intensywności i składu.

Wewnętrzny zespół ds. Badań Naukowych 
i Rozwoju składa się z lekarzy i 
naukowców, dzięki którym 4Life® 
utrzymuje się na czele postępów 
naukowych. Ponadto nasza Rada Nauk 
Medycznych (HSAB) współpracuje 
na rzecz rozwoju nowych produktów i ciągłych 
badań naukowych nad 4Life Transfer Factor™.

4Life® oferuje różne sposoby spożywania swoich 
produktów, takie jak: kapsułki, tabliczki do 

żucia, soki do 
picia, produkty 

rozpuszczalne i produkty do pielęgnacji skóry. 
Znajdź najlepszy sposób na wsparcie Twojego 
dobrego samopoczucia.

„Kiedy jesteś zdrowy możesz żyć 
pełnią życia. Aby to osiągnąć 
powinieneś prowadzić zdrowy styl 
życia i prawidłowo się odżywiać”

DR. DAVID VOLLMER
Dyrektor Naczelny ds. Naukowych 4Life Research
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Aby uzyskać więcej informacji o produktach 4Life, prosimy o 
kontakt:



TEST

ODŻYWIANIE 
&LIFESTYLE

Jesz preparowaną 
żywność lub wypieki 
przemysłowe?

a) Nigdy

b) Czasami

c) Każdego dnia

Jakiego rodzaju 
napoje spożywasz 
najczęściej?

a) Woda

b) Napoje gazowane 
i soki z kartonu

c) Alkohol

Ile porcji owoców i 
warzyw spożywasz 
każdego dnia?

a) Ponad 5
b) Od 3 do 5
c) Mniej niż 3

Wszyscy wiemy, jak ważne jest prowadzenie zdrowego 
stylu życia i odpowiednie odżywianie. Ale czy Twój tryb 
życia Ci na to pozwala?

Odpowiedz na te trzy pytania i dowiedz się:

Dzienne spożycie owoców 
i warzyw jest niezbędne do 
prowadzenia zdrowego 
stylu życia. Hiszpańskie 
Ministerstwo Zdrowia zaleca 
spożywanie przynajmniej 
3 porcji owoców i 2 porcji 
warzyw dziennie.

Poza tym woda odgrywa 
fundamentalną rolę w naszym 
życiu. Zalecana ilość spożycia 
zależy od wagi i poziomu 
aktywności fizycznej, ale 
średnio wynosi od 1,5 do 2 
litrów dziennie.

Zalecamy unikanie na co 
dzień napojów alkoholowych, 
gazowanych lub o wysokiej 
zawartości cukru.

Jest też bardzo ważne, aby 
utrzymać odpowiedni poziom 
witamin i minerałów we krwi. 
Aby to osiągnąć, oprócz 
stosowania się do powyższych 
rad, możesz pomóc sobie 
spożywając suplementu diety 
4Life i wesprzeć w ten sposób 
zdrowe odżywianie.

Jeśli dwie lub więcej 
twoich odpowiedzi to...

A - Doskonale, tylko tak dalej. 
Spożywaj Energy Go Stix™ 
aby móc dalej prowadzić 
aktywny tryb życia.

B - Mogłoby być lepiej. Aby 
Ci pomóc dodaj do swojej 
diety BioEFA™. W ten sposób 
wzbogacisz ją w niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe.

C - Nie zwlekaj, zacznij dbać 
o siebie. Spożywaj RiteStart™ 
aby zwiększyć dzienne spożycie 
witamin i minerałów.
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REPLENISH UZUPEŁNIAĆ
odżywianie

Jest bardzo ważne, aby utrzymać zdrową dietę 
zawierającą dużo owoców i warzyw, wody,  
produktów zbożowych i chudych białek.

Dobrze jest kontrolować rozmiar porcji i ograniczyć 
spożycie produktów o wysokiej zawartości tłuszczu i 
cukru. Należy też pić codziennie wystarczającą ilość 
wody!

REINFORCE WZMACNIAĆ
suplementy

4Life® oferuje suplementy diety, które mogą pomóc 
Ci w prowadzeniu zdrowego i aktywnego stylu życia. 
Zacznij od RiteStart™ aby mieć dobrą podstawę 
dziennego spożycia witamin i minerałów, a następnie 
dodaj inne produkty 4Life® zgodnie z Twoimi celami i 
zapotrzebowaniem.

REJUVENATE ODMŁADZAĆ
sport

Utrzymuj swój poziom energii, kondycję fizyczną i 
dobre samopoczucie dzięki  30 minutom aktywności 
fizycznej każdego dnia. Wydaje Ci się, że nie masz 
wystarczająco czasu? Wykonaj szybki spacer po 
okolicy lub chodź po schodach zamiast jeździć windą. 
Spożywaj Energy Go Stix™ rano, jeśli potrzebujesz 
dodatkowej dawki witalności.

REFLECT MYŚLEĆ
medytacja

Poświęć chwilę każdego dnia, aby dbać o swoje 
zdrowie psychiczne.

Medytacja ma nieocenioną moc regenerującą i 
może pomóc Ci polepszyć takie aspekty życia jak 
koncentracja, pamięć, czy tak pożądane szczęście. 
Poza tym zmniejsza niepokój, stan, który oddala nas 
od zdrowego stylu życia.

4R 4R MOŻE POMÓC CI W ZNALEZIENIU RÓWNOWAGI WE 

WSZYSTKICH STREFACH TWOJEGO ŻYCIA, NAWET W CHWILACH, 

KIEDY MUSISZ SIĘ ZMIERZYĆ Z CODZIENNYM STRESEM
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CAŁOŚCIOWE ODŻYWIANIE DLA MĘŻCZYZN I KOBIET
RiteStart™

Receptura Unisex

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia.

Jeden z  najpopularniejszych produktów 
4Life. RiteStart zawiera wszystkie 
składniki niezbędne do prawidłowego 
odżywiania i dodatkową zaletę 
w postaci 4Life Transfer Factor™ 
Plus Tri-Factor™ Formula. Zawiera 
witaminy, minerały, niezbędne 

nienasycone kwasy tłuszczowe (w 
tym Omega 3 i 6), kombinację silnych 
przeciwutleniaczy oraz mieszankę 
składników odżywczych. Dzięki 
praktycznym saszetkom codzienne 
spożywanie suplementów diety jest 
proste i nieskomplikowane.

RITESTART ZOSTAŁ STWORZONY, ABY POMÓC CI WIDZIEĆ SIĘ I CZUĆ SIĘ 
PEŁNYM WITALNOŚCI. DOSTARCZA ENERGI I SPECJALNEGO WSPARCIA 

POTRZEBNEGO, ABY MÓC CIESZYĆ SIĘ AKTYWNYM ŻYCIEM.
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SHAKE 
THE

TASTE
Połącz wszystkie składniki i dobrze 

zmiksuj w mikserze. Podgrzej 
patelnię nieprzywierającą i 

umieść na niej część ciasta w 
kształcie placuszka. Smaż aż 

nabierze złotego koloru. Podawać 
na gorąco z ulubionym sosem 

- toppingiem. Zdrowa opcja 
to połączenie placuszków ze 
świeżymi owocami takimi jak 

banan lub truskawki. 

Składniki
½ szklanki napoju 

migdałowego lub wody 
 1/3 filiżanki płatków 

owsianych
1 całe jajko
2 białka jaj

2 miarki PRO-TF™
cynamon (opcjonalne)

PRO-TF™

PANCAKES
Podwieczorek o wysokiej 

zawartości b iałka w 5 minut

NUTRASTART™
MOKA COFFEE

Połącz wszystkie składniki przy 
użyciu blendera i dodaj kostki 
lodu dla większego orzeźwienia.

Ten smoothie zastępuje jeden 
dzienny posiłek i pomaga 
kontrolować wagę.

Składniki
2 łyżki NutraStart™ Chocolate

240ml zimnej wody
1 lub 2 łyżeczki kawy 

rozpuszczalnej w proszku
1 łyżeczka miodu

lód



Tutaj wytłumaczymy Ci jak możesz przygotować 
koktajl NutraStart™ Cranberry Craze z czerwonych 
owoców. Możesz też tworzyć inne kombinacje z 
Twoich ulubionych owoców.

Wymieszaj wszystkie składniki przy użyciu miksera 
aż do uzyskania jednorodnego i gładkiego napoju. 
Jeśli chcesz uzyskać bardziej kremową konsystencję, 
zastąp jogurt beztłuszczowy jogurtem greckim. 
Radzimy spożywać bardzo zimny koktajl. W tym celu 
możesz dodać podczas miksowania parę kostek lodu i 
otrzymać konsystencję  owocowej granity.

Jeśli szukasz efektu energetyzującego, dodaj też ½ 
saszetki Energy Go Stix™ Berry i zacznij dzień 
na maksymalnych obrotach.

Nie będziesz mógł się oprzeć!

NUTRASTART ™

CRANBERRY CRAZE

Dodaj minerały i witaminy 
do diety w łatwy i 
zabawny sposób

SHAKE 
THE

TASTE
Składniki

2 miarki NutraStart™ Wanilia 
¼ szklanki soku z owoców 
leśnych
2 lub 3 truskawki
1 garść borówek amerykańskich
½ jogurtu waniliowego 
beztłuszczowego
½ szklanki napoju kokosowego, 
migdałowego lub chudego mleka

Wzbogać koktajle NutraStart™ 
Wanilia świeżymi i pysznymi 
smakami wiosny
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Aby uzyskać więcej informacji o produktach 4Life, prosimy o 
kontakt:

Zdrowie i dobre 
samopoczucie dla Twojej 
rodziny
Przygotuj się, aby dbać o swoje ciało! 

Już jest dostępny 4LIFE FAMILY PACK, zbilansowany system będący 
uzupełnieniem aktywnego i zdrowego stylu życia dla Twojej rodziny. Pełna gama 
ekskluzywnych i opatentowanych produktów stworzonych, abyś dbał o siebie i czuł się dobrze 
każdego dnia.

Zacznij dbać o siebie!
Nutrastart™ Vainilla....Do przygotowywania pysznych koktajli z dodatkową zawartością witamin 
i minerałów 

BioEFA™.....Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (Omega 3 i omega 6)

Riovida Stix™.....Do przygotowywania odświeżających napojów z przeciwutleniaczami i 
składnikami mineralnymi

4Life Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™ Formula.....Z cynkiem wzmacniającym układ 
odpornościowy    

Belle Vie™.....Stworzony z myślą o dobrym samopoczuciu kobiet

MalePro™.....Stworzony z myślą o dobrym samopoczuciu mężczyzn: zawiera minerały, które 
pomagają utrzymać prawidłowy poziom testosteronu i prawidłową spermatogenezę

Energy Go Stix™ Berry.....Kofeina, tauryna i aminokwasy na te dni, które trwają 25 godzin

RiteStart™ Fórmula Unisex.....Praktyczne saszetki z zestawem witamin, minerałów, niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy

4LIFE
® 

FAMILY PACK


