
SKŁADNIKI: L-cytrulina, kompleks 
bioflawonoidów cytrusowych, 
substancja powlekająca 
(hydroksypropylometyloceluloza), ekstrakt 
z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng), 
cholekalcyferol, olej MCT (trójglicerydy 
średniołańcuchowe) i woda.

MAN

Witamina D
L-cytrulina
Bioflawonoidy

1000%50 µg
–1500 mg
–275 mg

Panax Ginseng –192,4 mg

Ilość w dziennej porcji

Informacje o wartościach odżywczych
Dzienna porcja: cztery (4) kapsułki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 30

DOBRE SAMOPOCZUCIE MĘŻCZYZN

Suplement diety z żeń-szeniem właściwym 
(Panax ginseng) pomagającym w utrzymaniu 
zdrowia seksualnego. 

Czym jest męska menopauza? 
Męska menopauza to spadek poziomu 
hormonów w organizmie, mający 
miejsce zazwyczaj między 40. a 50. 
rokiem życia. To naturalny proces 
podobny do menopauzy występującej u 
kobiet, różni się jednak od niej bardziej 
łagodnym przebiegiem, dlatego często 
trudniej go rozpoznać.

Choć zmiany zachodzące z upływem lat 
w organizmie mężczyzny mogą dawać 
różne objawy, najczęściej przejawiają 
się deficytem energii, spadkiem 
wytrzymałości oraz utratą masy 
mięśniowej i kostnej. Mężczyzna może 
również w tym okresie doświadczać 
wahań nastroju, rozdrażnienia, 
niepokoju, trudności z zasypianiem itp.

Jakie korzyści oferuje 
4LifeTransform MAN? 
Zawiera składniki dobrane specjalnie 
z myślą o zdrowiu mężczyzn, w tym 
witaminę D, żeń-szeń właściwy i 
L-cytrulinę.

Witamina D pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości oraz wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie mięśni i 
układu odpornościowego.

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia 
właściwego pomaga w utrzymaniu 
zdrowia seksualnego oraz 
odpowiedniego poziomu glukozy we 
krwi, wspiera funkcje poznawcze oraz 
poprawia witalność i czujność.

Czy zauważyłeś, że wraz z 
upływem lat zaczyna Ci brakować 

energii i wigoru? 
 • 

Czy chciałbyś cieszyć się życiem do 
późnych lat?
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STOSOWANIE: przyjmować dwie 
(2) kapsułki dziennie, popijając 250 ml 
płynu.

Ostrzeżenia: Jeśli leczysz się na cukrzycę, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 
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.

120 KAPSUŁEK • MASA NETTO: 81,84 g

%NRV*

* NRV: Wzorcowe wartości odżywcze
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