
Maisto papildas su chromu 
ir augaliniais ekstraktais, 

skirtas palaikyti gliukozės lygius
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GLUCOACH™

4Life Transfer Factor™
 Formula7

Svorio kontrolė1;2;3

(1) Cinamonų (Cinnamomum zeylanicum) žievė.
(2) Puošniųjų krausvų (Lagerstroemia speciosa) lapai.
(3) Figavaisės opuncijos (Opuntia ficus-indica).
(4) Korėjinių ženšenių (Panax ginseng) šaknys.
(5) Chromas padeda palaikyti normalų kraujo gliukozės lygį.
(6) Vitaminas C prisideda prie normalios energijos apykaitos, padeda mažinti nuovargį ir prisideda prie normalaus imuninės sistemos funkcionavimo.
(7) Iš pieno ir kiaušinių trynių.



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.

Gliukozė – tai pagrindinis energijos šaltinis mūsų organizmui. Jei norime jaustis gerai, 
turėti pakankamai energijos ir sugebėti gerai susikaupti, labai svarbu palaikyti stabilų 
cukraus kiekį kraujyje.

Kai kūno gliukozės lygis tinkamas, mūsų organizmas gali kontroliuoti apetitą ir, 
atitinkamai, mūsų svorį.

Jame yra maisto medžiagų, padedančių subalansuoti gliukozės lygį.
Chromas padeda palaikyti normalų kraujo gliukozės lygį
ir normalią makroelementų apykaitą*.
Vitaminas C prisideda prie normalios energijos apykaitos, padeda mažinti nuovargį
ir prisideda prie normalaus imuninės sistemos funkcionavimo.

* Apykaita (arba metabolizmu) vadinamos cheminės transformacijos, kurias maisto medžiagos patiria audiniuose, 
  kai užbaigiami virškinimo ir atitinkami absorbavimo procesai

Cinamonas (Cinnamomum zeylanicum), opuncija (Opuntia ficus-indica), banaba 
(Lagerstroemia speciosa), želatina, L-askorbo rūgštis, ženšenis (Panax ginseng),
„4Life Transfer Factor“ (pagaminta iš karvių krekenų (pieno) ir kiaušinių trynio), 
vanduo, chromo chloridas (III).

Chromas
Vitaminas C 
Krekenos
Kiaušinių tryniai
Cinamonai
Figavaisės opuncijos
Puošniosios krausvos
Ženšeniai

150 μg
65 mg
35 mg
15 mg

120 mg
105 mg
100 mg

60 mg

375 % 
81 %

-
-
-
-
-
-

Vienoje paros dozėje yra % RMV*

*%RMV: referencinės maistinės vertės

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

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

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti. 
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GLIUKOZĖS LYGIS
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Ar žinojote, kad...?

Ką siūlo „GluCoach“?

120

71,88 g
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