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WESPRZYJ SWOJE CELE TRANSFORMACYJNE: Spróbuj połączyć 
4LifeTRANSFORM BURN z PRO-TF, aby uzupełnić swój program kontroli wagi.

4LIFETRANSFORM™ APP:  Dostępna dla iOS i Android, aplikacja 4LifeTransform także 
może Ci pomóc osiągnąć Twoje cele zawiązane z transformacją ciała. 

4LifeTransform Burn™ jest termogenikiem 
posiadającym składniki przyczyniające się 
do prawidłowego metabolizmu tłuszczu 
i pomagające kontrolować wagę ciała, 
zwłaszcza w połączeniu z uprawianiem 
sportu i zdrową dietą. 

SPOSÓB UŻYCIA: spożywać dwie (2) 
kapsułki dziennie, popijając każdorazowo 
250 ml płynu (wody). Przyjmować produkt 
co najmniej 5 dni w tygodniu. Dla uzyskania 
optymalnych rezultatów, przyjmować 
jedną godzinę przed rozpoczęciem 
ćwiczeń fizycznych.

OSTRZEŻENIE: Należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia. Produkt nie jest 
przeznaczony dla osób leczących się na nadciśnienie albo cierpiących na choroby serca. Produktu nie mogą używać kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Należy 
skontaktować się z lekarzem, o ile cierpi się na jakiekolwiek dolegliwości o charakterze medycznym albo przed rozpoczęciem programu dietetycznego, suplementacji 
lub ćwiczeń fizycznych. Należy być ostrożnym w razie przyjmowania innych produktów zawierających środki pobudzające. Należy zaprzestać stosowania w razie 
wystąpienia stanów niepokuju lub nerwowósci. W razie przyjmowania produktu po raz pierwszy może wystąpić efekt przeczyszczający oraz może pojawić się uczucie 
gorąca w trakcie pierwszych kilku godzin po spożyciu. Te objawy powinny zasadniczo zniknąć w ciągu dalszych 2 lub 3 tygodni spożywania. Jeżeli te objawy lub inne 
nietypowe symptomy utrzymywałyby się, należy zaprzestać stosowania produktu oraz skontaktować się z lekarzem.

Suplement diety nie może być stosowany jako 
substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego 
stylu życia

SKŁADNIKI: ekstrakt z owoców 
cytrusowych (z grejpfruta (Citrus paradisi), 
pomarańczy chińskiej (Citrus sinensis), 
gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium)), 
ekstrakt z korzenia pokrzywy indyjskiej 
(Coleus forskohlii), substancja glazurująca 
– hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt 
z nasion afrykańskiego mango (Irvingia 
gabonensis), dihydrokapsjat, woda, olej 
z kłącza imbiru lekarskiego (Zingiber 
officinale), substancją przeciwzbrylająca 
– sole magnezowe kwasow tłuszczowych.

™

TERMOGENIK

SUPLEMENT DIETY 
80 KAPSUŁEK• MASA NETTO: 48,16 G

Dzienna porcja spożycia: 2 kapsułki
Ilość dziennych porcji w opakowaniu: 40

Ekstrakt z owoców cytrusowych

   Synefryna

Coleus forskohlii
Mango africano
Dihidrocapsiato

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Informacja żywieniowa

Dzienna porcja spożycia % ZDS*

500 mg    -
25 mg    -

250 mg    -
150 mg    -
1,5 mg    -


