
Maisto papildas, kurio ingredientai
 pasižymi antioksidacinėmis savybėmis

Mažesnis
 nuovargis8

Adaptacija 
prie stresinių situacijų1

Antioksidacinės 
savybės2 

Emocinė
 pusiausvyra3

Nervų
 sistema4  

Daugiau gyvybingumo 
nervų sistemai7 

Imuninės sistemos 
palaikymas6

4LIFE TRANSFER FACTOR 
RENUVO™

4Life Transfer Factor™
 Formula5

(1) Rapontiko šaknų ekstraktas pagerina organizmo prisitaikymą prie ekstremalių ir stresinių situacijų. 
      Citrinvyčių vaisių ekstraktas gali pagerinti asmens gebėjimus prisitaikyti prie streso.
(2) Į sudėtį įeina japoninių pelėvirkščių šaknų ekstraktas (resveratrolis).
(3) Migdomųjų vitanijų šaknų ekstraktas prisideda prie emocinės pusiausvyros ir geros savijautos apskritai palaikymo.
(4) Daržinių ciberžolių šaknų ekstraktas prisideda prie įprastinio nervų sistemos funkcionavimo.
(5) Pagaminta iš krekenų ir kiaušinių trynių.
(6) Juodųjų pipirų vaisių ekstraktas padeda imuninei sistemai. Daržinių ciberžolių šaknų ekstraktas prisideda prie įprastinio imuninės sistemos funkcionavimo.
(7) Juodųjų pipirų vaisių ekstraktas suteikia gyvybingumo imuninei sistemai.
(8) Kininių arbatmedžių lapų ekstraktas mažina nuovargį ir silpnumo pojūtį.



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.

Ekstraktai iš adaptogeninių augalų1: rapontikų (Rhaponticum carthamoides) 
šaknų ekstraktas ir citrinvyčių (Schisandra chinensis) vaisių ekstraktas.
Camellia sinensis (L.) Kuntze ekstraktas, pasižymintis teigiamu poveikiu įveikiant nuovargį.2

Japoninių pelėvirkščių (Polygonum cuspidatum) šaknų ekstraktas su resveratroliu,
pasižyminčiu antioksidacinėmis savybėmis.3

Juodųjų pipirų vaisių ekstraktas, turintis antioksidacinių savybių3 ir suteikiantis 
gyvybingumo nervų sistemai, palaikantis imuninę sistemą.

Dažinių ciberžolių šakniastiebių ekstraktas, palaikantis nervų sistemos funkcionavimą.4

rapontikų (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) šaknų ekstraktas, citrinvyčių 
(Schisandra chinensis (Kurcz.) Baill.) vaisių ekstraktas, želatina, l-karnitinas, kininių 
arbatmedžių (Camellia sinensis L. Kuntze) lapų ekstraktas, migdomųjų vitanijų (Withania 
somnifera L. Dunal) šaknų ekstraktas, junginys „4Life® Tri-Factor™ Formula“ (pagamintas 
iš karvių krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), dažinių ciberžolių (Curcuma longa L.) šaknų 
ekstraktas, japoninių pelėvirkščių (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.) šaknų 
ekstraktas, juodųjų pipirų (Piper nigrum L.) vaisių ekstraktas ir lipnumą reguliuojanti 
medžiaga (silicio dioksidas).

1. Adaptogenai – natūralios augalinės medžiagos, reguliuojančios organizmo funkcijas ir stiprinančios streso 
paveiktas organų sistemas. Apibrėžtis pagal SEFIT (Ispanijos fitoterapijos draugiją).
2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. Europos vaistų agentūra (EMA) patvirtina tradicinį naudojimą nuovargiui ir 
silpnumui malšinti.
3. ID 4464 (EFSA) - Polygonum cuspidatum; ID 2115 (EFSA) Piper nigrum.
4. ID 4014 (EFSA) - Curcuma longa.     

Ką siūlo „4Life Transfer Factor Renuvo™“?

MITYBINĖ INFORMACIJA:
Paros dozė: keturios (4) kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 30

po dvi (2) kapsules per parą tuščiu 
skrandžiu, užgeriant 240 ml vandens.

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti. 
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. ©2023 „4Life Trademarks, LLC“, visos teisės saugomos. 021523_EU_lt
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GRYNASIS SVORIS

KAPSULIŲ

VARTOJIMAS:

SUDĖTIS:

ADAPTOGENAS IR ANTIOKSIDANTAS

Vienoje paros dozėje yra % RPN*

*RPN: rekomenduojama paros norma

460 mg
440 mg
420 mg
380 mg
300 mg
100 mg

80 mg
70 mg

46,4 mg
30 mg

Rapontikai
Citrinvyčiai
L-karnitinas 
Žalioji arbata 
Migdomosios vitanijos
Dažinės ciberžolės
Japoniniai pelėvirkščiai
Krekenos
Juodieji pipirai
Kiaušinių tryniai

4LIFE TRANSFER FACTOR 
RENUVO™

• Norėtumėte apsisaugoti nuo streso padarinių?
• Dieną pageidautumėte pasitikti išlaikydami geresnę fizinę bei protinę pusiausvyrą?


