
Suplement diety ze składnikami 
wspomagającymi układ nerwowy.

4Life Tri-Factor™Formula4

Zmniejszenie zmęczenia 
i znużenia1

Koncentracja2

Z aminokwasami3

Układ nerwowy1.

Pamięć2

4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
RECALL™ TRI-FACTOR™ FORMULA

(1) Magnez wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.
(2) Bakopa drobnolistna i miłorząb wspomagają prawidłowe funkcje poznawcze (koncentrację i pamięć). 
(3) L-cysteina, L-tyrozyna i L-glutamina.
(4) Preparat sporządzony z siary i żółtka jaja.



SKŁADNIKI: substancja przeciwzbrylająca (celuloza mikrokrystaliczna), tlenek magnezu, 
żelatyna, cholina (z soi), ekstrakt z liści bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri L.), ekstrakt 
z liści miłorząbu (Ginkbo biloba L.), 4Life Tri-Factor™ Formula (kolostrum (z mleka) i żółtko 
jaja), glukonian magnezu, L-cysteina, L-tyrozyna, L-glutamina, substancja przeciwzbrylająca 
(kwazy tłuszczowe), woda, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), 
i barwnik-karoteny. 

Ostrzeżenia: W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych należy skonsultować 
się z lekarzem. 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.

Codzienne życie stawia przed nami większe wymagania niż kiedykolwiek wcześniej 
i trudno jest nam znaleźć równowagę między pracą, rodziną, ćwiczeniami i życiem 
towarzyskim. Jesteśmy zajęci 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co wiąże się z 
dużym wysiłkiem umysłowym.

Jakie korzyści oferuje 4Life Transfer Factor Recall™?
Magnez wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz zmniejsza uczucie 
zmęczenia i znużenia.

Ekstrakt z bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri [L.] Pennell) i ekstrakt z miłorzębu 
(Ginkgo biloba L.) wspomagają prawidłowe funkcje poznawcze (koncentrację i pamięć).

Recall zawiera także cholinę, aminokwasy L-cysteinę, L-tyrozynę i L-glutaminę, a także 
formułę Tri-Factor Formula.

INFORMACJE O WARTOŚCIACH 
ODŻYWCZYCH:
Dzienna porcja: dwie (2) kapsułki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 45

Spożywać dwie (2) kapsułki
dziennie, popijając 240 ml płynu.

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. 021423_EU_pl
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MASA NETTO

STOSOWANIE:

UKŁAD NERWOWY

Ilość w dziennej porcji

* RWS: referencyjna wartość spożycia
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Magnez
Cholina
Bakopa drobnolistna
Miłorząb
Siara
L-cysteina
L-tyrozyna
L-glutamina
Żółtko jaja

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™  
TRI-FACTOR™ FORMULA

· Czy na koniec dnia odczuwasz psychiczne zmęczenie? 
 
· Masz wymagającą pracę?
· Czy miewasz dni, kiedy trudno Ci się skoncentrować?


