
SUDĖTIS: L-citrulinas, citrusinių vaisių 
bioflavonoidų kompleksas, dengiamoji 
medžiaga (hidroksipropilceliuliozė), 
korėjinių ženšenių (Panax ginseng) 
šaknų ekstraktas, cholekalciferolis, 
vidurinės grandies trigliceridas, aliejus 
ir vanduo.

MAN

Vitaminas D
L-citrulinas
Bioflavonoidai

1000 %50 µg
–1500 mg
–275 mg

Korėjiniai ženšeniai –192,4 mg

Vienoje paros dozėje yra

Mitybinė informacija
Paros dozė: keturios (4) kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 30

VYRŲ GERA SAVIJAUTA

Maisto papildas su korėjiniais ženšeniais, 
skirtais palaikyti lytinę sveikatą. 

Kas yra vyrų menopauzė? 
Vyrų menopauzė – tai kūno 
hormonų sumažėjimas, paprastai 
pasireiškiantis nuo 40 iki 50 metų. 
Šis natūralus procesas yra panašus 
į moterų menopauzę, tačiau vyrams 
permainos yra ne tokios staigios, 
todėl atpažinti jas yra kiek sunkiau.

Nors permainos vyro kūne su metais 
gali nulemti kitokius simptomus, 
dažniausiai pasireiškiantys yra 
energijos ir ištvermės trūkumas, 
raumenų ir kaulų masės sumažėjimas. 
Jam taip pat gali pasireikšti 
dirglumas, staigios nuotaikos 
permainos, nerimas, gali būti sunku 
užmigti ir panašiai.

Ką daro „4LifeTransform MAN“? 
Čia yra specialiai vyrų sveikatai 
palaikyti skirtų ingredientų, tokių kaip 
vitaminas D, korėjiniai ženšeniai ir 
L-citrulinas.

Vitaminas D padeda palaikyti gerą 
kaulų sveikatos būklę, išlaikyti 
normalias raumenų funkcijas ir 
prisideda prie normalaus imuninės 
sistemos veikimo palaikymo.

Korėjinių ženšenių šaknų ekstraktas 
padeda palaikyti lytinę sveikatą, 
išlaikyti kraujo gliukozės lygį bei 
pažintines funkcijas, suteikia 
gyvybingumo ir budrumo.

Ar pastebėjote, kad su metais 
energijos ir jėgų turite mažiau? 

 • 
Ar norėtumėte į brandų amžių žengti 

mėgaudamiesi puikia gyvenimo 
kokybe?
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VARTOJIMAS: vartoti dvi (2) kapsules 
per parą su 250 ml 
skysčio.

Įspėjimai: jei jums gydomas diabetas, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. 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.

120 KAPSULIŲ • GRYNOJI MASĖ: 
81,84 g

% RMV*

*RMV: referencinės maistinės vertės
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