
W 4Life® wszystkie nasze produkty 

Utrzymujemy najwyższe standarty 
jakości oraz produkcji wszystkich sprzedawanych 
przez nas towarów. Nasze zobowiązanie wobec 
klientów sprawia, że zawsze będziemy dążyć 
do produkcji towarów najwyższej jakości i 
skuteczności. W ten sposób, przy zakupie 
produktów 4Life Transfer Factor, klient może być 
pewien, że dostaje to co najlepsze. Gwarancją tego 

Zawsze przestrzegamy wytycznych Dobrej 
Praktyki Produkcyjnej (cGMP) w odniesieniu do 
naszych suplementów diety. Inwestycja w zasoby 
ludzkie oraz sprzęt jest tego najlepszym dowodem.
Od początku projektu aż do jego realizacji ściśle 
moniturujemy nasze wyroby na każdym etapie 
cyklu życia produktu i procesu produkcyjnego. 
Zapewniamy jakość naszych składników, 
opakowań i produktu końcowego poprzez 
przestrzeganie rygorystycznej dokumentacji 

oraz protokołu badań w trakcie całego procesu 
fabrycznego, a także po wystawieniu produktów  
do sprzedaży. 

Gwarantujemy jakość, nieskazitelność, 
potencjał i odpowiedni skład każdego z naszych 
suplementów diety:

Wysoka jakość: Przed użyciem każdego surowca, 

sposób naszych dostawców. Wszystkie surowce 
z którymi pracujemy są dokładnie badane przed 

to, czy każdy produkt  jest zgdony z uprzednio 
zatwierdzonymi wytycznymi oraz upewniamy się 
że produkt końcowy, przeznaczony do sprzedaży 
jest najwyższej jakości. 

Nieskazitelność: Wszystkie surowce oraz 
wszystkie produkty końcowe, poddawane są serii 
wyczerpujących testów na obecność substancji 
zanieczyszczających, w tym pestycydów, metali 
ciężkich i organizmów mikrobiologicznych.

Potencjał: Nasz zespół analityczny oraz zespół do 
sprawdzania jakości i efektywności wszystkich 
składników produktów końcowych, sprawdza aby 
wszystkie wytyczne zostały spełnione, a produkt 
był zdolny do spożycia w określonym czasie.

Kompozycja: wszystkie składniki są ważone i 
mierzone, a każde opakowanie które opuszcza 
fabrykę musi spełniać narzucone normy 
produkcyjne. Ponadto sprawdzamy czy 
wypuszczone partie spełniają stadarty wcześniej 

Klienci mogą zaufać naszym badaniom oraz 
jakości produktów ponieważ gwarantujemy jakość, 
nieskazitelność, potencjał, oraz odpowiedni skład 
w każdym produkcie 4Life. To nasze 
zobowiązanie wobec każdego klienta.
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Gwarancja jakości 4Life Transfer Factor™

Produkty wysokiej jakości 


