
Maisto papildas su
augaliniais ekstraktais

 kepenų veiklai

Artišokų lapų 
ekstraktas 1

Kiaulpienių lapų 
ekstraktas 2

Padeda palaikyti kepenų ląstelių 
apsaugą, palengvina tulžies 

išskyrimą

Prisideda prie normalios skrandžio 
ir kepenų veiklos

Kepenų apsaugos produktas

Tikrųjų margainių 
vaisių ekstraktas3

SUPER DETOX™

(1) Cynara scolymus L.
(2)Taraxacum officinale
(3) Silybum marianum



Įspėjimai. Hipotiroze sergantys asmenys ir asmenys, kuriems paskirtas skydliaukės gydymas, turėtų 
pasitarti su gydytoju. 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.

Kepenys – tai gyvybiškai svarbus organas, prisidedantis prie tulžies ir cholesterolio 
gamybos bei gliukozės laikymo ir atlaisvinimo (ir daugelio kitų organizmo funkcijų). 
Jos atlieka itin svarbų vaidmenį pašalinant medžiagas iš organizmo.
Tam, kad toksinas būtų pašalintas tinkamai, visų pirma jį reikia transformuoti į 
tirpesnę (ne tokią žalingą) medžiagą. Detoksikacija – tai procesas, kuriuo organizmas 
neutralizuoja tam tikras žalingas toksines medžiagas.

Sudėtyje yra augaliniai ekstraktai (tikrųjų margainių vaisių, pienių ir artišokų lapų), 
padedantys palaikyti normalią kepenų veiklą.

raudonųjų dobilų (Trifolium pratense L.) žiedų milteliai, margainių (Silybum marianum) 
vaisių ekstraktas, želatina, kiaulpienių (Taraxacum officinale) lapų ekstraktas, brokolių 
(Brassica oleracea L. var. italica Plenck) sėklų ir lapų ekstraktas, artišokų (Cynara 
scolymus L.) lapų ekstraktas, ir rapsų aliejus.

MITYBINĖ INFORMACIJA:
Paros dozė: dvi (2) kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 30

po dvi (2) kapsules tuo pačiu paros laiku 
per parą, su 240 ml skysčio.

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti. 
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. ©2023 „4Life Trademarks, LLC“, visos teisės saugomos. 042522_EU_lt

VARTOJIMAS:

SUDĖTIS:

Ką suteikia „Super Detox“?

VIRŠKINIMO SISTEMOS 
SVEIKATA IR KEPENŲ 

SVEIKATA

GERA VIRŠKINIMO SISTEMOS BŪKLĖ

Vienoje paros dozėje yra % RMV*

*RMV: referencinės maistinės vertės

450 mg 
200 mg
180 mg
120 mg

50 mg

–
–
–
–
–

Raudonieji dobilai 
Tikrieji margainiai 
Kiaulpienės 
Brokoliai 
Artišokai

  · Ar žinojote, kad kepenys – tai didžiausia organizmo liauka? 
  · Norite neutralizuoti žalingas toksines medžiagas?

SUPER DETOX™

60
36,84 g

KAPSULĖS

GRYNASIS SVORIS

Toksinai

Atliekos

Tulžies pūslė

Inkstai
(šlapimas)

(tulžis)

Toksinai suskaidomi

Toksinai neutralizuojami

1 etapas

2 etapas


