
Maisto papildas 
su chitozanu Ir baltųjų daržinių 

pupelių ekstraktu

Speciali sudėtis, pritaikyta situacijoms, 
kuriose maisto kiekis ar pobūdis neatitinka 

jūsų transformacijos planų.

CHITOCARB BLX™

Baltųjų daržinių pupelių 
ekstraktas

Phaseolus vulgaris

 Mielių ekstraktas
 Saccharomyces 

cerevisiae

Chitozanas

Gausiašakniai kertuočiai
Hylocereus undatus



Medžiagų apykaita kontroliuojant svorį

Kada vartoti „ChitoCARB BLX“?

Labiausiai svorio kontrolę paveikia pusiausvyra tarp mūsų 
suvartojamo maisto ir panaudojamos energijos.
Tačiau yra ir kiti veiksniai, tokie kaip apetitas, mūsų 
organizmo gebėjimas virškinti ir absorbuoti tam tikras 
maisto medžiagas, tokias kaip angliavandeniai ir riebalai.
Cukraus (gliukozės) kiekis mūsų kraujyje paveikia mūsų 
apetitą. Jei kraujo cukraus lygis yra nesubalansuotas, 
mūsų apetitas gali būti didesnis, todėl gali būti, kad 
būsime linkę valgyti daugiau, nei reikia.
Kuo daugiau riebalų iš maisto absorbuojame per plonąją 
žarną tuo daugiau jų kūnas gali naudoti energijai gaminti 
ar saugoti.
Mūsų gaunamas ir absorbuojamas angliavandenių kiekis 
paveikia mūsų svorį, nes jei nesudeginame energijos, 
gaunamos iš šių maisto medžiagų, šią energiją kaupiame.

Šventės su draugais ar šeimos nariais.

Kelionės, kai nežinome, kada valgysime ir koks bus 
maistas

Verslo susitikimai prie maisto.

Apsilankymai restoranuose arba valstybėse, kurių 
nacionalinių virtuvių patiekalai labai gausūs.



MITYBINĖ INFORMACIJA
Paros dozė: 6 kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 15

90
3–6 KAPSULES, UŽGERDAMI 240 ML VANDENS, 
VARTOKITE 30 MINUČIŲ PRIEŠ PATIEKALĄ SU 
DAUG RIEBALŲ ARBA DAUG ANGLIAVANDENIŲ.

48,15 g
KAPSULĖS GRYNASIS SVORIS

SUDĖTIS: 
chitozanas (vėžiagyviai), glazūravimo medžiaga 
(hidroksipropilmetilceliuliozė), lipnumą reguliuojanti 
medžiaga (kalcio fosfatas), baltųjų daržinių pupelių 
(Phaseolus vulgaris) ekstraktas, mielių (Saccharomyces 
cerevisiae) ekstraktas, gausiašaknių kertuočių 
(Hylocereus undulates) ekstraktas ir vanduo.

Chitozanas
Baltosios pupelės
Mielių ekstraktas
Gausiašakniai kertuočiai

Vienoje paros dozėje yra

*RMV: referencinė maistinė vertė

% RMV*

1200 mg
270 mg

250,2 mg
199,8 mg

–
–
–
–



Produkto profilis
Paruošta spausdinti

Produktas 
Katalogas

Pirkite 
Dabar

Įspėjimai: Maisto papildai nėra maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas 
gyvenimo būdas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Vartojant pernelyg daug gali 
pasireikšti žarnyno diskomfortas. Sergantiems epilepsija ir vartojantiems kumarino pagrindo 
antikoaguliantus žmonėms šio produkto vartoti nerekomenduojama. Vengti vartojimo su 
vaistiniais preparatais. Tarp šio produkto vartojimo ir vaistų vartojimo turėtų būti bent jau 3–4 
valandų tarpas.

https://4lifetools.eu/media/4Life-Resoursai-LT-Product-Catalog-Lithuanian.pdf
https://lithuania.4life.com/corp/product/chitocarb-blxt/2576
https://4lifetools.eu/media/PPS_ChitoCarb_BLX_LT.pdf


„4life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti ar gydyti, taip pat – jų prevencijai.
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. 

© 2023 „4Life Trademarks, LLC“, visos teisės saugomos. 011823_EU_lt

Gaukite mūsų naujienas:
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