
Maisto papildas su 
 „4Life Transfer Factor™“

„4Life Transfer Factor 
Formula“

Žaliavos
Atidi kontrolė

parenkant žaliavines
medžiagas.

Išgavimas 
Veiksmingas išgavimo procesas, 

kuriuo gaunamos mažiausio 
įmanomo dydžio aktyviosios 

molekulės.

Formulės sandara
Pagal tam tikrus tikslus,

atitaikytus konkrečiai rinkai.

 Gera gamybos praktika 
„4Life“ produktų gamybos 
vietos yra gavusios „NSF® 
International“ sertifikatą.

4LIFE TRANSFER FACTOR
CLASSIC



SUDĖTIS:
· Junginys „4Life Transfer Factor™“ 
(gautas iš galvijų krekenų (pieno) 
· Želatina 
· Maltodekstrinas 
· Vanduo
  

 

INGREDIENTŲ VERTINIMAS

IŠGAVIMAS

FORMULĖS SANDARA

GAMYKLOS IR PROCESAI

Krekenos: 

Vienoje paros dozėje yra

vartoti tris (3) kapsules per parą, užgeriant 
240 ml skysčio.

600 mg 

„4Life“ produktų formulės sukurtos vadovaujantis moksliniais 
tyrimais ir griežtais aukščiausios kokybės išlaikymo principais.

Įspėjimai. 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 teiginiai patvirtinti naudoti Europoje. © 2023 „4Life Trademarks, LLC“,

 visos teisės saugomos. 020623EU_lt
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KAPSULĖS

GRYNASIS SVORIS

VARTOJIMO NURODYMAI:

4LIFE TRANSFER FACTORTM CLASSIC

IMUNINĖS SISTEMOS KOMPANIJA

Geriausi ingredientai, pagrįsti tarptautiniu mastu pripažintais tyrimais,
yra atrenkami ir studijuojami.

Ingredientams išgauti „4Life“ atrenka tik veiksmingiausius procesus
(ultrafiltravimą, nanofiltravimą), suteikiančius galimybę atskirti mažiausias 
įmanomas molekules, kad kiekvienoje iš kapsulių veikliosios medžiagos būtų 
kuo daugiau. Kompanijai „4Life“ priklauso perdavimo faktorių išgavimo iš galvijų 
krekenų technologijos patentai.

Galutinė formulė yra suprojektuota pagal tam tikrus tikslus, atitaikytus konkrečiai 
rinkai. Su kiekvienos sudėties bandomosiomis partijomis atliekami fiziniai bei
sensoriniai vertinimai.

Naudojame aukščiausio technologinio lygio gamyklas. „4Life“ produktų gamybos 
vietos yra gavusios „NSF® International“ gerosios gamybos praktikos (GGP) 
sertifikatą. Šis sertifikatas patvirtina, kad „4Life“ naudoja reikiamus metodus, 
įrangą bei kokybės kontrolės priemones, kuriomis užtikrina aukščiausią maisto 
papildų kokybę. „4Life“ kontroliuoja visus proceso aspektus: nuo žaliavų atrankos 
iki pakavimo. Taip garantuojama aukščiausia produktų kokybė.

ŽALIAVOS
„4Life“ ypač atidžiai kontroliuoja savo produkcijai naudojamų žaliavų kilmę, 
nes siekia gauti tik aukščiausio lygio ingredientus:
• Atrenkant žaliavines medžiagas laikomasi griežtų kriterijų 
  (naudojami tik kokybiškiausi ingredientai, tokie kaip galvijų krekenos).
• Kompanija nuolat atlieka specializuotus vertinimus ir tiekėjų auditus.

Produktas, galintis tapti puikia pradžia.
Kiekvienoje jo kapsulėje yra 200 mg krekenų.

„4Life“ klasika
nuo 1998 metų.


