
Maisto papildas su augaliniais ekstraktais,
skirtais palaikyti gerą moterų savijautą

Virškinimo sistemos 
komfortas ir svorio 

kontrolė2

Kaulų apsauga3 4Life Transfer Factor4

4LIFE TRANSFER FACTOR
 BELLE VIE™

Antioksidantai ir kraujo 
apytakos bei kraujagyslių 

sistemų sveikata.1

(1) Vynuogių (Vitis vinifera L.) sėklų ekstraktas suteikia antioksidantų bei gerina mūsų kraujo apytakos ir kraujagyslių sistemų sveikatą.
(2) Linų (Linum usitatissimum L.) sėmenų ekstraktas skatina virškinimo sistemos komfortą ir padeda kontroliuoti svorį. 
(3) Raudonieji dobilai (Trifolium pratense L.) gali prisidėti prie kaulų apsaugos.  
(4) Pagaminta iš krekenų ir kiaušinių trynių.



Įspėjimai. Jei jums nustatyta hipotirozė arba yra gydomas skydliaukės nepakankamumas, 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. Laikykite 
vėsioje ir sausoje vietoje.

Moterų interesai bei rūpesčiai yra kitokie. Mūsų kūnai ir organų sistemos ilgainiui 
keičiasi, todėl galime pasinaudoti tam tikrų medžiagų teikiama nauda.

„Belle Vie“ – tai produktas, sukurtas galvojant apie būtent moterų gerą savijautą. 
Jame yra naudingų augalų ekstraktų ir junginys „4Life Transfer Factor“. 
Vynuogių (Vitis vinifera L.) sėklų ekstraktas suteikia antioksidantų bei gerina mūsų 
kraujo apytakos ir kraujagyslių sistemų sveikatą. Linų (Linum usitatissimumn L.) 
sėmenų ekstraktas skatina virškinimo sistemos komfortą ir padeda kontroliuoti svorį. 
Raudonieji dobilai (Trifolium pratense L.) gali prisidėti prie kaulų apsaugos.

kryžmažiedžių augalų mišinys (brokoliai, kopūstai [Brassica oleracea L.]), kininių arbatmedžių 
(Camellia sinensis L. Kuntze) ekstraktas, stabilizatorius (želatina), linų sėmenų (Linum 
usitatissimum L.) ekstraktas, kalninių skiautėtųjų puerarijų (Pueraria lobata [Willd.] Ohwi) 
ekstraktas, junginys „4Life Transfer Factor™“ (gautas iš galvijų krekenų [pieno] ir kiaušinių 
trynių), vynuogių (Vitis vinifera L.) sėklų ekstraktas, raudonieji dobilai (Trifolium pretense L.), 
stabilizatorius (vanduo), gvazdikėlių (Syzygium aromaticum L. Merr.) aliejus.

Kryžmažiedžių augalų mišinys 
Žalioji arbata 
Linų sėmenys 
Skiautėtosios puerarijos 
Krekenos 
Vynuogių sėklos 
Raudonieji dobilai 
Kiaušinių tryniai 
Gvazdikėliai
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52,8 mg 

50 mg 
30 mg

6 mg

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vienoje paros dozėje yra % RMV*

*RMV: referencinė maistinė vertė

po dvi (2) kapsules per parą, 
užgeriant 240 ml skysčio.

Paros dozė: dvi (2) kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 30

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti. 
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. © 2023 „4Life Trademarks, LLC“. Visos teisės saugomos. 020623EU_lt

VARTOJIMAS:

MITYBINĖ INFORMACIJA

SUDĖTIS:

GERAI MOTERŲ SAVIJAUTAI

4LIFE  TRANSFER FACTOR 
BELLE VIE™

Nerimaujate dėl kaulų sveikatos?

Ką siūlo „Belle Vie“

Pradedate pastebėti simptomus, siejamus su menopauze 
(karščio bangas, odos pokyčius, dirglumą)?

Išaugo svoris, nors įpročių nepakeitėte?

60

34,56g
GRYNASIS SVORIS

KAPSULĖS


