
Su aukščiausios klasės ingredientais,
padedančiais jūsų imuninei sistemai

Agaricus blazeii, Grifola 
frondosa ir Lentinus edodes 

ekstraktai padeda mūsų 
natūralioms apsaugos 

sistemoms.

„4Life Tri-Factor™ Formula“ 
pagaminta iš karvių krekenų ir

vištų kiaušinių trynių.

Cinkas
 prisideda prie normalaus 

imuninės sistemos 
funkcionavimo.

Alavijai 
(Aloe barbadensis) padeda 
jūsų natūraliems apsaugos 

mechanizmams.

Itin populiarus produktas

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™ 
TRI-FACTOR FORMULA



Per išorinius (odą ir gleivinių membranas) ir vidinius (leukocitus) mechanizmus ji mums 
suteikia galimybę apsiginti nuo įvairių pavojų, tokių kaip virusai, bakterijos, grybeliai ir 
pan. Kai imuninė sistema veikia tinkamai, mūsų organizmas gali apsiginti nuo infekcijų 
ir peršalimų. Be to, ji suteikia galimybę mėgautis geresne sveikata bei geriau išnaudoti 
laiką darbe, su šeima arba ilsintis. Sveiki įpročiai – tai puikūs mūsų gynybos sistemos 
sąjungininkai: turime laikytis subalansuotos mitybos, būti fiziškai aktyvūs, pakankamai ilsėtis 
ir miegoti, mažinti stresą.

SUDĖTIS: junginys „4Life Tri-Factor™ Formula“ (gautas iš karvių krekenų [pieno] ir kiaušinių 
trynių), inozitolio heksafosfatas, sojų (Glycine max [L.] Merr.) milteliai, stabilizatorius 
(hidroksipropilo metilceliuliozė), kordicepsų (Cordyceps sinensis [B.] Saccardo) ekstraktas, 
fermentuotos kepimo mielės, cinko mono L-metionino sulfatas, agarikų (Agaricus blazeii) 
vaisiakūnių ekstraktas, alavijų (Aloe barbadensis) lapų milteliai, avižų (Avena sativa L.) 
ekstraktas, alyvmedžių (Olea europaea L.) lapų ekstraktas, citrinų žievelių aromatas, 
valgomųjų dantenių (Lentinula edodes [Berk] Pegler) vaisiakūnių ekstraktas, kuokštinių 
grifolių (Grifola frondosa S. F. Gray) vaisiakūnių ekstraktas ir vanduo.Cinkas

Inozitolis
Sojos
Krekenos
Kiaušinių tryniai
Kordicepsai
Fermentuotos kepimo mielės
Agarikai
Alavijai
Avižos
Alyvmedžių lapai
Valgomieji danteniai
Kuokštinės grifolės

Vienoje paros dozėje yra

*RMV: referencinė maistinė vertė

MITYBINĖ INFORMACIJA
Paros dozė – trys (3) kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 30

Vartokite po tris (3) kapsules
per dieną, užgerdami 240 ml (8 oz) skysčio

% RMV*

10 mg
300 mg
240 mg
210 mg

90 mg
69,9 mg
57,9 mg
35,1 mg
33,9 mg
33,3 mg

30 mg
9,9 mg
9,9 mg

100 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Maisto papildas su cinku, augaliniais 
ekstraktais ir grybų ekstraktais, 
palaikančiais imuninę sistemą.

Kuo imuninė sistema jums padeda kasdien?

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 deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. ©2023 „4Life Trademarks, LLC“, visos teisės saugomos. 022023_EU_lt
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4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS
TRI-FACTOR™ FORMULA

IMUNINĖ SISTEMA

D

Cinkas prisideda prie normalaus imuninės sistemos funkcionavimo. 

Išskirtinis alavijų (Aloe barbadensis) ir grybų ekstraktų (Agaricus blazeii, Grifola frondosa ir 
Lentinus edodes) derinys padeda mūsų natūralioms apsaugos sistemoms. 
100 mg „4Life Tri-Factor Formula“ kiekvienoje kapsulėje.

Ką siūlo „4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor“?


