
Maisto papildas, kurio ingredientai
padeda nervų sistemai.

4LIFE TRANSFER FACTOR™
RECALL™ TRI-FACTOR™ FORMULA

(1) Magnis padeda normaliai funkcionuoti nervų sistemai ir kartu mažina nuovargį.
(2) Mėlynžiedės taškuonės ir dviskiaučiai ginkmedžiai taip pat gali padėti išlaikyti pažintines funkcijas (dėmesio sutelkimą ir atmintį).
(3) L-cisteinas, L-tirozinas ir L-gliutaminas.
(4) Pagaminta iš krekenų ir kiaušinių trynių

„4Life Tri-Factor™
Formula“4
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Ar baigiantis dienai jaučiatės 
psichologiškai pavargę?

Pasitaiko dienų, kai sunku 
susikoncentruoti?

Dirbate nelengvą darbą?

Iššūkių mūsų kasdieniame gyvenime – vis daugiau. 
Sunku rasti pusiausvyrą tarp darbo, šeimos, 
mankštinimosi ir bendravimo su kitais žmonėmis. 
Užimti esame kasdien ir visą laiką, todėl reikia 
nepaprastai daug proto pastangų.

Ką siūlo „4Life Transfer Factor ReCall™“?
Magnis padeda normaliai funkcionuoti nervų sistemai 
ir kartu mažina nuovargį.

Melynžiedžių taškuonių (Bacopa monnieri [L.] Pennell) 
ir dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) ekstraktas 
gali padėti išlaikyti pažintines funkcijas – dėmesio 
sutelkimą ir atmintį.

Į „Recall“ sudėtį taip pat įeina cholinas ir aminorūgštys: 
L-cisteinas, L-tirozinas bei L-gliutaminas. Be to, čia yra 
ir junginys „Tri-Factor“.



MITYBINĖ INFORMACIJA
Paros dozė: dvi (2) kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 45

90

VARTOKITE PO DVI (2) KAPSULES
PER DIENĄ, UŽGERDAMI 240 ML 
SKYSČIO

53,65g
KAPSULĖS GRYNASIS SVORIS

SUDĖTIS: 
birumą gerinanti medžiaga (mikrokristalinė 
celiuliozė), magnio oksidas, stabilizatorius (želatina), 
cholinas (soja), Bacopa monnieri (L.) Pennell, 
Ginkgo biloba L., „4Life Tri-Factor™ Formula” 
(pagaminta iš karvių krekenų (pieno) ir kiaušinių 
trynių), magnio gliukonatas, L-cisteinas, L-tirozinas, 
L-glutaminas, birumą gerinanti medžiaga (stearino 
rūgštis), vanduo, birumą gerinanti medžiaga (silicio 
dioksidas), dažiklis (beta karotenas). 



Produkto profilis
Paruošta spausdinti

Produktas 
Katalogas

Pirkite 
Dabar

Vienoje paros dozėje yra

*RMV: referencinė maistinė vertė

% RMV*

109 mg
133,4 mg

100 mg
66,6 mg
46,6 mg

34 mg
33,4 mg
33,4 mg

20 mg

29 %
–
–
–
–
–
–
–
–

Magnis
Cholinas
Mėlynžiedės taškuonės
Dviskiaučiai ginkmedžiai
Krekenos
L-cisteinas
L-tirozinas
L-gliutaminas
Kiaušinių tryniai

Įspėjimai: jei vartojate antikoaguliantus, pasitarkite su gydytoju.
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.

http://4lifetools.eu/media/4Life-Resoursai-LT-Product-Catalog-Lithuanian.pdf
https://lithuania.4life.com/corp/product/transfer-factor-recall/90
https://4lifetools.eu/media/PPS_RECALL_LT.pdf


„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti.
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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/

