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Šie produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar jų prevencijai.

POKYČIŲ SIEKITE STIPRIAU:  išbandykite „4LifeTRANSFORM BURN“ derinį su 
PRO-TF ir suteikite stipresnį impulsą savo kūno svorio kontrolės programai.

4LIFETRANSFORM™ PROGRAMĖLĖ:  ši „4LifeTransform“ programėlė, pritaikyta 
„iOS“ ir „Android“ įrenginiams, irgi gali padėti siekti užsibrėžtų pokyčių.

„4LifeTransform Burn™“ – tai 
termogeninis mišinys, kurio 
sudedamosios dalys padeda išlaikyti 
normalią riebalų apykaitą ir kontroliuoti 
kūno svorį, ypač tada, kai žmogus 
mankštinasi ir sveikai maitinasi..

VARTOJIMO BŪDAS: po dvi (2) 
kapsules per parą, užgeriant 250 ml 
skysčio. Produktą vartokite penkias 
arba daugiau dienų per savaitę. Kad 
rezultatai būtų kuo geresni, vartokite 
likus valandai iki mankštos.

ĮSPĖJIMAI: Vartokite tiksliai kaip nurodyta. Netinka jaunesniems nei 18 metų asmenims. Netinka asmenims, gydomiems nuo didelio kraujospūdžio ligos (hipertenzijos) arba 
sergantiems širdies liga. Nevartokite, jei esate nėščia arba maitinate krūtimi. Pasitarkite su gydytoju, jei sergate kokia nors liga, taip pat prieš pradėdami dietos, papildų 
arba treniruočių programą. Atsargiai vartokite kartu su kitais stimuliuojamųjų medžiagų turinčiais produktais.
Nebevartokite, jei pasireiškė nerimas ar nervingumas.
Vartojant pirmą kartą, kelias valandas po pavartojimo gali pasireikšti valomasis poveikis ir karščio pojūtis. Tęsiant vartojimą šie simptomai paprastai susilpnėja per 2–3 
savaites. Jeigu šie arba kiti neįprasti simptomai neišnyksta, preparato nebevartokite ir kreipkitės į gydytoją.

Maisto papildas su medžiagomis, kurios 
padeda išlaikyti normalią riebalų apykaitą ir 
kontroliuoti svorį

SUDĖTIS: citrusinių vaisių (Citrus paradisi, 
Citrus sinensis ir Citrus aurantium) 
ekstraktas, Coleus forskholii šaknų 
ekstraktas, dengiamoji medžiaga 
(hidroksipropilmetilceliuliozė), afrikinių 
mangų (Irvingia gabonensis) sėklų 
ekstraktas, dihidrokapsiatas, vanduo, 
imbiero (Zingiber officinale) šaknų aliejus 
ir lipnumą mažinanti medžiaga (magnio 
stearatas).

™

TERMOGENINIS

MAISTO PAPILDAS 
80 KAPSULIŲ• GRYNASIS KIEKIS: 48,16 g

Paros norma: dvi (2) kapsulės
Paros normų pakuotėje: 40

Citrusinių vaisių ekstraktai
   Sinefrinas

Barzdotosios cimbžiedos
Afrikinės irvingijos
Dihidrokapsiatas

RMV: Referencinė maistinė vertė

Maistingumo informacija

Medžiagos kiekis paros normoje % RMV*

500 mg    -
25 mg    -

250 mg    -
150 mg    -
1,5 mg    -


