
Suplement diety  
ze składnikami wspierającymi 
zdrowie układu oddechowego.

Efekt 
mukolityczny1;3

Dobry stan 
układu oddechowego1

Chroni przed stresem 
oksydacyjnym4;5

4Life Tri-Factor Formula8

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG
(1) Macierzanka tymianek (Thymus vulgaris L.) wspiera zdrowie układu oddechowego i funkcjonowanie układu odpornościowego, wykazuje właściwości antybakteryjne,  
      wspomaga wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych oraz ma efekt uspokajający w przypadku podrażnienia gardła i gardzieli.
(2) Witamina A pomaga w utrzymaniu zdrowia błon śluzowych.
(3) N-acetylo-L-cysteina ma efekt mukolityczny. 
(4) Witamina E pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.
(5) Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.
(6) Witamina C i witamina A pomagają wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
(7) Żen-szeń właściwy pomaga wspierać naturalne mechanizmy obronne organizmu i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
(8) Preparat sporządzony z siary i żółtka jaja.

Pielęgnacja 
błon śluzowych 2

Podrażnienie 
gardła1

Układ 
odpornościowy6;7 



Ostrzeżenia: Nie podawać dzieciom w wieku poniżej trzech lat. Nie stosować w przypadku zaburzeń czynności tarczycy. 
Produkt niezalecany dla dzieci, nastolatków, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Suplementy diety nie powinny być 
stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Nie przekraczać zalecanej 
porcji do spożycia. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w suchym i chłodnym 
miejscu.

Nasz układ oddechowy składa się z różnych narządów: krtani, gardła, oskrzeli oraz płuc i 
pełni ważne funkcje życiowe:

Głos: struny głosowe, które emitują dźwięki, kiedy wibrują, są zlokalizowane w krtani. 

Ochrona: układ oddechowy jest wyściełany błoną śluzową, która ułatwia filtrację i 
usuwanie między innymi takich substancji jak kurz, pyłki i dym.

Oddychanie (wymiana gazowa): tlen (O2) z powietrza jest przenoszony przez układ 
krwionośny do komórek, podczas gdy dwutlenek węgla (CO2) wytwarzany w komórkach 
jest wydalany do powietrza.

Witamina C, witamina A i żeń-szeń właściwy pomagają wspierać prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego.
Witamina A pomaga w utrzymaniu zdrowia błon śluzowych.

N-acetylo-L-cysteina ułatwia eliminowanie wydzielin oskrzelowych.

4Life Transfer Factor Lung zawiera składniki sprzyjające dobremu stanowi  
układu oddechowego.

Kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza), ekstrakt z 
liści i kwiatów tymianku (Thymus vulgaris), 4Life Tri-Factor Formula (z siary (mleko) i żółtka 
jaja), N-acetylo-L-cysteina, ekstrakt z nasion brokułu (Brassica oleracea), ekstrakt z korzenia 
żeń-szenia właściwego (Panax ginseng), ekstrakt z nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa), 
kompleks bioflawonoidów cytrusowych, octan d-alfa-tokoferylu, woda, ekstrakt z owoców 
borówki czarnej (Vaccinium myrtillus), sproszkowane ziarna gorczycy (Sinapis alba), olej MCT 
(trójglicerydy średniołańcuchowe) i beta-karoten.

Macierzanka tymianek (Thymus vulgaris L.) wspiera zdrowie układu oddechowego 
i funkcjonowanie układu odpornościowego, wykazuje właściwości antybakteryjne, 
wspomaga wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych i ma efekt 
uspokajający w przypadku podrażnienia gardła i gardzieli.

Witamina A
Witamina C
Witamina E
Ekstrakt z liści i kwiatów tymianku
Siara
Żółtko jaja
N-acetylo-L-cysteina
Ekstrakt z nasion brokułu 
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego
Ekstrakt z nasion czarnuszki siewnej
Kompleks bioflawonoidów cytrusowych
Ekstrakt z owoców borówki czarnej  
Sproszkowane ziarna gorczycy
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Ilość w porcji % RWS*

*RWS: referencyjne wartości spożycia

Przyjmować trzy (3) kapsułki dziennie z 
240 ml płynu, po jednej kapsułce z każdym 
głównym posiłkiem.

Dzienna porcja: trzy (3) kapsułki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 30

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im. 
Informacje o wartościach odżywczych zatwierdzone dla Europy. ©2023.

Zarejestrowane znaki towarowe 4Life, LLC, wszelkie prawa zastrzeżone. 021523_EU_pl

STOSOWANIE:

INFORMACJE O WARTOŚCIACH 
ODŻYWCZYCH:

SKŁADNIKI:

UKŁAD ODDECHOWY

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG
Dlaczego nasz układ oddechowy jest ważny?

Co oferuje 4Life Transfer Factor Lung?

90

47,43 g
MASA NETTO

KAPSUŁEK

Witamina E, witamina C i borówka czarna (Vaccinium myrtillus) pomagają chronić 
komórki przed stresem oksydacyjnym.


