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Vitaminai, prisidedantys 
prie eritrocitų sudarymo1

Riebalų rūgščių 
apykaita5

Vitaminai, prisidedantys 
prie geležies apykaitos 

ir perdavimo3

Vitaminai ir mineralai, 
stiprinantys imuninę 

sistemą7

Homocisteino
 apykaita6

Maisto papildas su sudedamosiomis dalimis, 
skirtomis širdies ir kraujagyslių sistemai.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™

(1) Vitaminas C prie normalaus kolageno, reikalingo tinkamai funkcionuoti kraujagyslėms, susidarymo.
(2) Vitaminas B6 ir vitaminas B12 prisideda prie normalaus eritrocitų susidarymo.
(3) Vitaminas C prisideda prie geležies įsisavinimo. Vitaminas A prisideda prie normalios geležies apykaitos.
(4) Selenas, cinkas ir vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.
(5) Cinkas prisideda prie riebalų rūgščių apykaitos. 
(6) Vitaminas B6, B9 (folio rūgštis) ir vitaminas B12 palengvina homocisteino apykaitą.
(7) Varis, selenas, cinkas, folio rūgštis ir vitaminai A, B6, B12 bei C yra naudingi užtikrinant normalų imuninės sistemos veikimą.



VON KINDERN AUFBEWAHREN. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Vitaminas C prisideda prie geležies įsisavinimo ir normalaus kolageno, reikalingo 
tinkamai funkcionuoti kraujagyslėms, susidarymo*.
Vitaminas B6 ir vitaminas B12 prisideda prie normalaus eritrocitų susidarymo.

Varis prisideda prie normalaus geležies perdavimo.
Vitaminas A prisideda prie normalios geležies apykaitos.

Vitaminas B6, B9 (folio rūgštis) ir vitaminas B12 palengvina homocisteino apykaitą**.
Selenas, cinkas ir vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės apkrovos***.
Cinkas prisideda prie normalios riebalų rūgščių apykaitos.
Varis, selenas, cinkas, folio rūgštis ir vitaminai A, B6, B12 bei C yra naudingi 
užtikrinant normalų imuninės sistemos veikimą.

BE TO, Į BCV SUDĖTĮ ĮEINA AUGALINIAI EKSTRAKTAI, SUTEIKIANTYS NAUDOS IŠ GAMTOS:

SUDĖTIS: 
magnio L-lizinatas, želatina, askorbo rūgštis, česnakas (Allium sativum), „4Life Transfer 
Factor™” (kiaušinių trynių), gudobelės ekstraktas (Crataegus laevigata (Poir.) DC.), kalio 
citratas, vitaminas E, pelžiedės ekstraktas (Ruscus aculeatus L.), cinko gliukonatas, magnio 
L-askorbatas, vanduo, ginkmedis (Ginkgo biloba L.), beta-karotenas, imbieras (Zingiber 
officinale Roscoe), niacinamidas, vario glicinatas, kofermentas Q10, seleno metioninas, 
Japoninis pelėvirkštis (Polygonum cuspidatum), L-askorbil-6- palmitatas, folio rūgštis, 
piridoksino hidrochloridas ir cianokobalaminas.

Imbierai padeda palaikyti kraujagyslių 
ir imuninės sistemos sveikatą.

Japoniniai pelėvirkščiai pasižymi 
antioksidacinėmis savybėmis 
(juose yra resveratrolio).

Dygiosios pelžiedės padeda palaikyti 
kraujotakos ir kraujagyslių sveikatą.

Grauželinės gudobelės ir dviskiaučiai 
ginkmedžiai padeda palaikyti 
kraujotaką, įskaitant 
kraujo apytaką kojose. 

Česnakai padeda palaikyti 
normalų cholesterolio lygį ir kraujo
apytaką kojose.

MITYBINĖ INFORMACIJA
Paros dozė – viena (1) kapsulė
Paros dozių kiekis pakuotėje: 120

Po vieną (1) kapsulę per parą,  
užgeriant 240 ml skysčio.

Ką mums suteikia BCV?

Įspėjimai. jei vartojate antikoaguliantus, pasitarkite su gydytoju. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. 
Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas 
gyvenimo būdas. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti. 
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. ©2023 „4Life Trademarks, LLC“, visos teisės saugomos. 012023_EU_lt
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KAPSULĖS

GRYNASIS SVORIS

NURODYMAI

4LIFE TRANSFER FACTORTM BCVTM

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SVEIKATA

Eritrocituose yra hemoglobino – baltymo, kuriame daug geležies.
Aukštas homocisteino lygis siejamas su padidėjusia 
širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
Oksidacinė apkrova, t. y. laisvųjų radikalų perteklius, 
yra susijusi su arterijų pažeidimais, uždegimu ir pan.

*   
**     

*** 

Vitaminas C
Vitaminas E
Niacinas
Cinkas
Vitaminas B6
Varis
Vitaminas A
Folio rūgštis
Selenas
Vitaminas B12
Valgomieji česnakai
Kiaušinių tryniai
Grauželinės gudobelės
Dygiosios pelžiedės
Dviskiaučiai ginkmedžiai
Imbierai
Kofermentas Q10
Polygonum cuspidatum

Vienoje paros dozėje yra

*RMV: referencinė maistinė vertė

% RMV*

50,5 mg
10 mg

5 mg
2,5 mg
0,5 mg
0,5 mg
185 µg
120 µg
12,5 µg

1 µg
63,1 mg

50 mg
42,3 mg
17,5 mg

8 mg
6,3 mg

4 mg
2,5 mg

63,1 %
83 %
31 %
25 %

35,7 %
50 %
23 %
60 %
23 %
40 %
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