
Z najlepszymi składnikami wspierającymi
układ odpornościowy

Ekstrakty z Agaricus blazeii, 
Grifola frondosa i Lentinus 

edodes  wspomagają 
naturalne mechanizmy 

obronne organizmu.

4Life Tri-Factor™ Formula 
z siary krowiej

i żółtka jaja kurzego.

Cynk
 przyczynia się do 

prawidłowego 
funkcjonowania 

układu odpornościowego.

Aloes zwyczajny 
(Aloe barbadensis) 

wspomaga naturalne 
mechanizmy obronne 

organizmu.

Bestseller

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™ 
TRI-FACTOR FORMULA



Dzięki mechanizmom zewnętrznym (skóra i błony śluzowe) oraz wewnętrznym (krwinki 
białe) pozwala nam bronić się przed zagrożeniami takimi jak wirusy, bakterie, grzyby 
itd. Jeżeli układ odpornościowy działa prawidłowo, organizm jest w stanie zapobiegać 
infekcjom i przeziębieniom, a my możemy cieszyć się lepszym zdrowiem i poświęcać 
więcej czasu dla rodziny, na pracę czy rozrywkę. Nieocenionymi sprzymierzeńcami 
naszego systemu obronnego są zdrowe nawyki: zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, 
odpoczynek, odpowiednia ilość snu i obniżanie poziomu stresu.

SKŁADNIKI: 4Life Tri-Factor™ Formula (pozyskiwana z siary krowiej [mleko] i żółtka jaja), 
heksafosforan inozytolu, sproszkowana soja (Glycine max [L.] Merr.), stabilizator 
(hydroksypropylometyloceluloza), ekstrakt z kordycepsu chińskiego (Cordyceps sinensis [B.] 
Saccardo), sfermentowane drożdże piekarskie, siarczan mono-L-metioniny cynku, ekstrakt z 
owocników grzyba Agaricus blazei (Agaricus blazei), sproszkowane liście aloesu zwyczajnego 
(Aloe barbadensis), ekstrakt z owsa (Avena sativa L.), ekstrakt z liści drzewa oliwnego (Olea 
europaea L.), aromat ze skórki cytryny, ekstrakt z owocników twardnika japońskiego (shiitake) 
(Lentinula edodes [Berk] Pegler), ekstrakt z owocników żagwicy listkowatej (maitake) (Grifola 
frondosa S.F. Gray), woda.

Cynk
Inozytol
Soja
Siara
Żółtko jaja
Kordyceps
Sfermentowane drożdże piekarskie
Agaricus blazei
Aloes zwyczajny
Owies
Liść drzewa oliwnego
Twardnik japoński (shiitake)
Żagwica listkowata (maitake)

Ilość w dziennej porcji

* RWS: referencyjna wartość spożycia

INFORMACJE O WARTOŚCIACH 
ODŻYWCZYCH
Dzienna porcja: trzy (3) kapsułki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 30

Przyjmować trzy (3) kapsułki
dziennie, popijając 240 ml (8 oz) płynu.

% RWS*

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%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Suplement diety z cynkiem oraz ekstraktami 
z roślin i grzybów, wspomagającymi 
układ odpornościowy.

W jaki sposób układ odpornościowy pomaga nam na co dzień?

Ostrzeżenia: 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.

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im. 
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. © 2023 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 022023_EU_pl
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UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
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Cynk przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. 

Wyjątkowe połączenie aloesu zwyczajnego (Aloe barbadensis) i ekstraktów z grzybów
(Agaricus blazeii, Grifola frondosa i Lentinus edodes) wspomaga naturalne mechanizmy 
obronne organizmu. 
Każda kapsułka zawiera 100 mg 4Life Tri-Factor Formula.

Jakie korzyści oferuje 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?


