
Suplement diety z ekstraktami roślinnymi
wspierający dobre samopoczucie u kobiet

Komfort trawienny 
i kontrolowanie masy ciała2

Ochrona kości3 4Life Transfer Factor4

4LIFE TRANSFER FACTOR
 BELLE VIE™

Przeciwutleniacze 
i zdrowie układu 

sercowo-naczyniowego1

(1) Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.) zawiera przeciwutleniacze i ma korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.
(2) Ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimumL.) ma korzystny wpływ na trawienie i pomaga w kontrolowaniu masy ciała. 
(3) Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.) sprzyja ochronie kości.  
(4) Preparat sporządzony z siary i żółtka jaja.



Ostrzeżenia: Skonsultuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na niedoczynność tarczycy lub jesteś w trakcie leczenia 
niedoczynności tarczycy. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny 
być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. 
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Kobiety mają inne zainteresowania i problemy. Nasze ciało i organizm zmieniają się 
na przestrzeni lat,  ale na szczęście możemy korzystać z dobroczynnego działania 
niektórych substancji.

Belle Vie to produkt stworzony z myślą o dobrym samopoczuciu kobiet, zawierający 
ekstrakty roślinne o dobroczynnym działaniu oraz 4Life Transfer Factor. Ekstrakt z pestek 
winogron (Vitis vinifera L.) zawiera przeciwutleniacze i ma korzystny wpływ na układ 
sercowo- naczyniowy. Ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimumn L.) 
ma korzystny wpływ na trawienie i pomaga w kontrolowaniu masy ciała.
Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.) sprzyja ochronie kości.

Mieszanka warzyw kapustnych (brokuł, kapusta, jarmuż), ekstrakt z liści zielonej herbaty 
(Camellia sinensis L. Kuntze), żelatyna, ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego (Linum 
usitatissimum L.), ekstrakt z korzenia kudzu (Pueraria lobata), 4Life Transfer Factor 
(wyprodukowany z siary krowiej (mleka) i żółtka jaja), ekstrakt z pestek winogron 
(Vitis vinifera L.), ekstrakt z koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.), woda, olejek 
goździkowy (Syzygium aromaticum L. Merr.).

Mieszanka warzyw kapustnych 
Zielona herbata 
Siemię lniane 
Kudzu 
Siara 
Pestki winogron 
Koniczyna łąkowa 
Żółtko jaja 
Goździk
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Ilość w dziennej porcji % RWS*

*RWS: referencyjna wartość spożycia

Przyjmuj dwie (2) kapsułki dziennie, 
popijając 240 ml (8 oz) płynu.

Dzienna porcja: dwie (2) kapsułki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 30

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im. 
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. © 2023 4Life Trademarks, LLC. 
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STOSOWANIE:

INFORMACJE O WARTOŚCIACH 
ODŻYWCZYCH

SKŁADNIKI:

DOBRE SAMOPOCZUCIE KOBIET

4LIFE TRANSFER FACTOR 
BELLE VIE™

Martwisz się o zdrowie swoich kości?

Co oferuje Belle Vie

Zaczynasz zauważać objawy menopauzy 
(uderzenia gorąca, zmiany skórne, drażliwość)?

Przybierasz na wadze, mimo że nie zmieniłaś codziennych nawyków?

60

34,56g
MASA NETTO

KAPSUŁEK


