
Su aukščiausios klasės ingredientais,
padedančiais jūsų imuninei sistemai

Agaricus blazeii, Grifola 
frondosa ir Lentinus edodes 

ekstraktai padeda mūsų 
natūralioms apsaugos 

sistemoms.

„4Life Tri-Factor™ Formula“ 
pagaminta iš karvių krekenų ir 

vištų kiaušinių trynių.

Cinkas 
prisideda prie 

normalaus imuninės 
sistemos funkcionavimo.

Alavijai 
(Aloe barbadensis) padeda 
jūsų natūraliems apsaugos 

mechanizmams.

Itin populiarus produktas

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™ 
TRI-FACTOR FORMULA



Per išorinius (odą ir gleivinių membranas) ir vidinius 
(leukocitus) mechanizmus ji mums suteikia galimybę apsiginti 
nuo įvairių pavojų, tokių kaip virusai, bakterijos, grybeliai ir pan. 
Kai imuninė sistema veikia tinkamai, mūsų organizmas gali 
apsiginti nuo infekcijų ir peršalimų. Be to, ji suteikia galimybę 
mėgautis geresne sveikata bei geriau išnaudoti laiką darbe, su 
šeima arba ilsintis. Sveiki įpročiai – tai puikūs mūsų gynybos 
sistemos sąjungininkai: turime laikytis subalansuotos mitybos, 
būti fiziškai aktyvūs, pakankamai ilsėtis ir miegoti, mažinti 
stresą.

Kuo imuninė sistema jums padeda 
kasdien?

Cinkas prisideda prie normalaus imuninės sistemos 
funkcionavimo.
Išskirtinis derinys, kurį sudaro alavijai (Aloe barbadensis) ir grybų 
ekstraktai (Agaricus blazeii, Grifola frondosa ir Lentinus edodes), 
prisideda prie mūsų natūralios apsaugos.
100 mg „4Life Tri-Factor Formula“ kiekvienoje kapsulėje.

Ką siūlo „4Life Transfer Factor 
Plus“?



   

MITYBINĖ INFORMACIJA
Paros dozė – trys (3) kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 30

Cinkas
Inozitolis
Sojos
Krekenos
Kiaušinių tryniai
Kordicepsai
Fermentuotos kepimo mielės
Agarikai
Alavijai
Avižos
Alyvmedžių lapai
Valgomieji danteniai
Kuokštinės grifolės

Vienoje paros dozėje yra

*RMV: referencinė maistinė vertė

% RMV*

10 mg
300 mg
240 mg
210 mg

90 mg
69,9 mg
57,9 mg
35,1 mg
33,9 mg
33,3 mg

30 mg
9,9 mg
9,9 mg

100 %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

D

90
VARTOTI PO TRIS (3) KAPSULES 
KASDIEN, UŽGERIANT 240 ML (8 OZ) 
SKYSČIO

42,2 g
KAPSULĖS Neto svoris



SUDĖTIS: 
 · junginys „4Life Tri-FactorTM  Formula“ (karvių krekenos 
   [pienas] ir kiaušinių tryniai),
·  inozitolio heksafosfatas, 
·  sojų (Glycine max [L.] Merr.) milteliai, 
· stabilizatorius (hidroksipropilo metilceliuliozė), 
· kordicepsų (Cordyceps sinensis [B.] Saccardo) ekstraktas, 
· fermentuotos kepimo mielės,
· cinko mono L-metionino sulfatas, 
· agarikų (Agaricus blazeii) vaisiakūnių ekstraktas, 
· alavijų (Aloe barbadensis) lapų milteliai, 
· avižų (Avena sativa L.) ekstraktas, 
· alyvmedžių (Olea europaea L.) lapų ekstraktas, 
· citrinų žievelių aromatas, 
· valgomųjų dantenių (Lentinula edodes [Berk] Pegler) 
  vaisiakūnių ekstraktas, 
· kuokštinių grifolių (Grifola frondosa S.F. Gray) 
  vaisiakūnių ekstraktas, 
· vanduo.

Produkto profilis
Paruošta spausdinti

Produktas 
Katalogas

Pirkite 
Dabar

https://www.youtube.com/watch?v=11hQlDTRF6I
https://4lifetools.eu/media/4Life-Resoursai-LT-Product-Catalog-Lithuanian.pdf
https://lithuania.4life.com/corp/product/4life-transfer-factor-plus-tri-factor-formula/792
https://4lifetools.eu/media/PPS_PLUS_LT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=11hQlDTRF6I


Papildykite savo sveiką gyvenseną 
vartodami ir kitus „4Life“ produktus pagal 
savo mitybos tikslus.

SPORTININKAI: 
„Glutamine Prime™“, „Energy Go 
Stix™“, „Fibro AMJ™“ ir „Renuvo™“

SVORIO KONTROLĖ: „4LifeTransform Burn™“, 
„Super Detox™“, „Fibre System Plus™“ 
ir „Nutrastart™“ 
(kaip alternatyva įprastiniam valgiui).

MITYBOS PAPILDYMAS:
Moterys: 
„RiteStart™“, „Belle Vie™“ 
ir „4LifeTransform™ Woman“.
Vyrai: 
„RiteStart™“, „MalePro™“ 
ir „4LifeTransform™ Man“.

Įspėjimai. 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. 
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.



„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti. 
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. ©2021 „4Life Trademarks, LLC“. 

Visos teisės saugomos. 022023_EU_lt

Gaukite mūsų naujienas:

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

