
Skystas maisto papildas, pagamintas iš
 vaisių sulčių ir vitamino C

4LIFE TRANSFER FACTOR RIOVIDA 
TRI-FACTOR FORMULA 

„Tri-FactorTM“
Kiekvienos porcijos sudėtyje 

yra 600 mg junginio „4Life 
Transfer FactorTM Tri-FactorTM 

Formula“.

6 vaisiai
„RioVida“ mišinį sudaro obuoliai, 

šilauogės, vynuogės, granatai, 
šeivamedžio uogos ir aliejinių 

kopūstpalmių uogos.

Mažas kaloringumas

Vitaminas C
padeda mažinti nuovargį, apsaugoti 

ląsteles nuo oksidacinės žalos ir 
palaikyti normalų imuninės sistemos 

funkcionavimą.

TM

ride the river of life



SUDĖTIS: Obuolių (Malus domestica) sultys, mėlynių (Vaccinium myrtillus) sultys, vynuogių 
(Vitis vinifera) sultys, tirštiklis (glicerinas), granatų (Punica granatum) sultys, šeivamedžių 
(Sambucus nigra) uogų sultys, junginys „4Life Tri-Factor™ Formula“ (pagamintas iš karvių 
krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), l-askorbo rūgštis, uogų kremo aromatas, aliejinių 
kopūstpalmių (Euterpe oleracea) uogų minkštimo milteliai, putojimą stabdanti medžiaga 
(silicio dioksidas).

Kalorijos:
Baltymai: 
Iš viso angliavandenių:
   Iš kurių cukrų:
   Skaidulos: 
Iš viso riebalų: 
Vitaminas C:
Krekenos:
Kiaušinių tryniai:
Obuoliai:
Mėlynės:
Vynuogės:
Granatai:
Šeivamedžio uogos:
Aliejinių kopūstpalmių uogos:

Vienoje paros dozėje yra

*RMV: referencinės maistinės vertės

MITYBINĖ INFORMACIJA
Paros dozė: 30 ml
Paros dozių kiekis buteliuke: 16

kasdien gerti po 30 ml. Kiekvieną kartą prieš 
vartojant gerai suplakti. Atidarius laikyti 
šaldytuve ir suvartoti per 14 dienų nuo 
atidarymo.

% RMV*

20 kcal 
0,3 g

4,54 g
3,17 g
0,24 g
0,12 g
60 mg

420 mg
180 mg

11 g
8,78 g
7,53 g
1,31 g
0,87 g
0,08 g

–
–
–
–
–
–

75 %
–
–
–
–
–
–
–
–

Įspėjimai. Iki atidarymo laikyti vėsioje, sausoje vietoje. 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.

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti. 
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. ©2023 „4Life Trademarks, LLC“, visos teisės saugomos. 020923_EU_lt

2x500ml
16 PAROS PORCIJŲ 

SKAIČIUS BUTELIUKE

GRYNASIS TŪRIS

NURODYMAI

ANTIOKSIDANTAS

D

Vitaminas C padeda mažinti nuovargį, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės žalos ir palaikyti 
normalų imuninės sistemos funkcionavimą.
Į sudėtį įeina medžiagos, gautos iš 6 vaisių ir uogų: obuolių, šilauogių, vynuogių, šeivamedžio 
uogų ir aliejinių kopūstpalmių uogų. Kiekvienos porcijos sudėtyje yra 600 mg junginio „4Life 
Transfer FactorTM Tri-FactorTM Formula“.
Mažai kalorijų.

Kas yra laisvieji radikalai ir dėl ko jie atsiranda? 
Tam, kad žmonės išgyventų ir turėtų energijos, jiems reikia deguonies.
Nors deguonis ir reikalingas, kai jo labai daug, jis gali tapti nuodingas, 
nes sudaro itin lengvai reaguojančias medžiagas (laisvuosius radikalus).

Antioksidantai 
Tam, kad laisvųjų radikalų efektą įveiktų, organizmas turi antioksidantais 
pagrįstas apsaugos sistemas. Apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso 
taip pat padeda tam tikri vitaminai, mineralai ir augalų komponentai.

Ką suteikia „Riovida“?

Laisvieji radikalai ir antioksidantai

TM


