
Maisto papildas su probiotikais
ir oligosacharidais

PRE/O™

(1) Natūralios citrinų aromatinės medžiagos. 
(2) Nereikia laikyti šaldytuve.
(3) Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium longum ir Bifidobacterium animalis subsp. lactis.
(4) Galaktooligosacharidai ir fruktooligosacharidai.
(5) Lactobacillus rhamnosus ir Lactobacillus acidophilus
(6) Pagaminta iš krekenų ir kiaušinių trynių.
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Ar žinojote, kad...?

Ką siūlo PRE/O?

Probiotikų ir oligosacharidų veikimas yra glaudžiai 
susijęs tarpusavyje

Mūsų kūnuose gyvena milijonai mikroorganizmų, pasiskirsčiusių 
per visą mūsų odą ir gleivines. Šie mikroorganizmai, vadinami 
mikroflora, gyvena įvairiose mūsų kūno vietose ir atlieka 
naudingas funkcijas, tokias kaip tinkamas maisto medžiagų 
vartojimas, tam tikrų vitaminų įsisavinimas ir mūsų apsauga.

Probiotikai – tai „gyvi mikroorganizmai, naudingi jų nešiotojų 
sveikatai, kai skiriami deramais kiekiais.“1

Oligosacharidai – tai „sudedamosios dalys, kuriomis išgaunamas 
selektyvus tam tikrų žarnyno mikrofloros rūšių, naudingų jų 
nešiotojų sveikatai, augimo ir (arba) aktyvumo stimuliavimas“.2

Šiuolaikinė mūsų gyvensena – vartojame pernelyg daug 
maisto pusfabrikačių, gauname mažai skaidulų, esame gydomi 
antibiotikais – nulemia mažą mikrofloros kiekį ir prastą jos 
kokybę (pvz., netinkamą bakterijų pusiausvyrą). 
Tai gali paveikti mūsų bendrąją savijautą.

Kiekviename pakelyje yra 875 milijonai kolonijas 
sudarančių vienetų iš 5 skirtingų probiotikų. 
Čia taip pat yra 2 tipų oligosacharidų ir kukurūzų skaidulų. 
Dėl mūsų mikroenkapsuliacijos technologijos produkto nereikia 
šaldyti, o kultūros optimaliai išleidžiamos į gaubtinę žarną, kur 
atlieka savo funkcijas. 100 mg junginio 4Life Tri-Factor™ Formula 
kiekviename pakelyje. Lengva turėti su savimi, dalytis ir paruošti 
vartoti. Malonus citrinų skonis.

1. PSO / WHO, 2001 2. Adaptuota iš Roberfroid et al., 2010



MITYBINĖ INFORMACIJA
Paros dozė: vienas (1) pakelis
Paros dozių skaičius pakuotėje: 15

Po vieną (1) pakelį per parą.
Turinį išberti į burną.
Praryti NEKRAMTANT. 
Jei norite, galite užgerti vandeniu ar kitu gėrimu
po to. Netinka jaunesniems nei 3 metų vaikams. 
3–12 metų vaikams galima per parą suvartoti
mažesnį kiekį.

Pirmasis mėnuo – po vieną pakelį per dieną
Antrasis ir paskesni mėnesiai – po vieną pakelį
kas antrą dieną

GRYNASIS SVORIS

SUDĖTIS:

15
PAKELIŲ

5,17 oz / 146,5 g

galaktooligosacharidai, kukurūzų skaidulos, 
fruktooligosacharidai, visiškai hidrintas kokosų (Cocos 
nucifera) aliejus, cukranendrių cukrus, maltodekstrinas, 
junginys „4Life Tri-Factor Formula“ (pagamintas iš krekenų 
(pieno) ir kiaušinių trynių), žuvies želatina, natūrali citrinų 
aromatinė medžiaga, tirštiklis (glicerinas), Bifidobacterium 
longum subsp. infantis, natrio chloridas, emulgatorius (sojų 
lecitinas), Bifidobacterium longum, stabilizatorius (pektinai), 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, 
saldiklis (steviolio glikozidai), Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis.



Produkto profilis, 
paruoštas spausdinti

Produktų 
katalogas

Pirkite 
dabar

Vienoje paros dozėje yra

*KSV: kolonijas sudarantys vienetai

14 kcal 
0,12 g 

2,8 g
0,37 g
0,21 g
0,18 g 
0,02 g

1000 mg 
500 mg

70 mg
30 mg

13,5 mg / 
250 mln. KSV*

4 mg /
250 mln. KSV*  

1,7 mg /
125 mln. KSV*  

1,5 mg /
125 mln. KSV*

149,94 mg /
250 mln. KSV*  

Kalorijos 
Baltymai 
Iš viso angliavandenių 
    Iš kurių cukrų
Iš viso riebalų
   Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių
Skaidulos

Galaktooligosacharidai 
Fruktooligosacharidai
Krekenos
Kiaušinių tryniai 
Bifidobacterium infantis

Bifidobacterium longum

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus acidophilus

Bifidobacterium lactis

Įspėjimai: vartojant pernelyg daug gali pasireikšti žarnyno diskomfortas. Venkite vartoti 
su vaistais arba kitais maisto papildais, pagrįstais skaidulomis. Netinka jaunesniems nei 
3 metų vaikams. 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. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

http://4lifetools.eu/media/PPS_PREO_LT.pdf
https://4lifetools.eu/media/4Life-Resoursai-LT-Product-Catalog-Lithuanian.pdf
https://lithuania.4life.com/corp/product/preo/1956


„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti.
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. 
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